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PF diz que Bolsonaro gerou 
desinformação sobre urnas 
Relatório aponta que presidente propagou teoria da conspiração em live 

A Policia Federal acusa o presidente Bolsona- 

rode ter difundido desinformações e tentado 
induzir a população a “erro quanto à lisura do 

sistema de votação” durante uma transmis- 

sdoaovivo pela internetem julho, que contou 
com a participação do ministro da Justiça, 
Anderson Torres, pasta à qual a PF é subordi- 

nada. À denúncia faz parte de relatório ane- 

Comemoração terrivelmente evangélica 

xado ao inquérito aberto pelo Supremo Tri- 
bunal Federal para apurar se o chefe do Exe- 
cutivo cometeu crimes ao levantar su speitas 

Sto provas Si breurnas eletrônicas. PáGiMA 4 
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Em vez do tradicional jantar com personagens jurídicos após a posse, onovoministrodoSTF, André Mendonça, 

foi a culto evangelico, ao lado de Bolsonaro. Em seu discursona Corte, ele defendeu a democracia e a imprensa. página? 

O que é preciso saber para vacinar 
as crianças de 5 a 1l anos de idade 

À-Quando vai começar a imunização? 

A data não foi anunciada. O Brasil ainda 
não tem as doses Necessárias à ESSE prupo. 

2 - Às doses são iguais às de adultos? 

Não. Adose para crianças corresponde 

aum terço da que é aplicada em adultos. 

3-Criança podeter efeito colateral? 

Sim, como os adultos, mas não houve 

evento adverso sério nos testes clínicos 

CONSULTE O TIRA-DÚVIDAS COMPLETO NA PÁGINA 23 
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Vacina nos salvou do 
virus e de Bolsonaro 
PÁGINA 2 
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Presidente é réu 
confesso no caso Iphan 
PÁGIMA 3 

ONG vê aumento 

na migração 
de venezuelanos 

Médicos Sem Fronteiras rela- 

taalta de atendimentos desde 
reabertura da fronteira como 

Brasil, em junho. páamaa 

Caso João Pedro: MP-R] 

denuncia 3 policiais 
por homicídio doloso 

ME estadual acusa três poli- 
ciais civis pelamorte doado- 

lescente em 2020, no Com- 
plexo do Salgueiro. mama 25 
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Amor 

em longa 

meirag Em 

Uma rede de 

solidariedade deu 
aSophia Vitória, de 
12 anos, que recebe 

cuidados paliativos 
paracâncer uma 

sessão especial 

donovo filme do 

Homem-Aranha 

PÁGINA 29 

Cartão de crédito empresarial 
e plataforma de gerenciamento 
de gastos. Tudo em um só lugar. 

Essa é a Clara. 
Z 

a E “Solicite já o seu: 
é clara.com.br 

Datafolha: Lula tem 47%; 
Bolsonaro, 21%: Moro, 9%; 

Ciro, 7%; e Doria, 3% 

Pesquisa sobre intenção de voto para elei- 

ção de 2022 mostra o ex-presidente à fren- 

te, com Bolsonaro em segundo. Liderança 
da terceira via está indefinida. pásiMaso 

PL age para derrubar veto 
a fundão de R$ 5,7 bilhões 

Segundo caciques do partido de Bolsonaro, 
Planalto não pressiona pela manutenção do 

veto ão valor do Fundo Eleitoral. phgmas 

Renegociação de 
dívida do Simples 
passa na Câmara 
Projeto, já aprovado pelo Senado, destina-se 
adar alívioa MEI, micro e pequenas empre- 
sas enquadrados no Simples e impactados 
pela pandemia. Até R$ 50 bilhões em dividas 
tributárias poderão ser negociados. PAGINA Es 

FMI anuncia saída 
do Brasil após críticas 
de Paulo Guedes 

Fundo Monetário Internacional diz que “fe- 

chou acordo com autoridades brasileiras” pa- 

ra deixar o pais até 2022. Pasta da Economia 
afirma que Brasil é credor do FMI. ramais 

Chris 

Supermercados 
europeus barram 
carne brasileira 

deis varejistas europeus, en- 

tre eles o Carrefour, restrin- 
giram compra de carne bo 

vina alegando que provém 

de áreas desmatadas, PÁGINA 

Dr. Consulta 

vai oferecer 

plano de saúde 

Rede de clínicas debaixo cus- 

to vai começar por planos in- 

dividuais, mas a expectativa 
é lançar também versão para 

mercado corporativo, Pátimazo 

INVESTIMENTOS 

Firjan: Rio deve 
receber R$ 332 bi 
em três anos 
PÁGINA O 
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Opinião do GLOBO 

Foi atropelo mandar 
prender condenados 
por incêndio da Kiss 
Decisão de Fux abre precedentes 
insondáveis no futuro e deveria ser 
revista pelo plenário do Supremo 

LÁ 
compreensível o afã do mi- 

e Nistro Luiz Fux, presidente 
do Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF), em acelerar o 
cumprimento das penas dos 

condenados pelo incêndio da boate 
Kiss, que matou 242 em 2013. 
O caso levou nove anos até ir a julga- 
mento, numa sucessão de manobras 
protelatórias que a legislação penal 
brasileira oferece aos réus. O tribunal 
do júri julgou culpados 0s quatro acusa- 
dos aiii ga a habeas cor- 
pus (HC) do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJRS) permitiu que re- 
corressem em liberdade. Fux suspen- 
deu o HC por meio de uma liminar, 
atendendo a um mandado de seguran- 
çado Ministério Público Rca 
A percepção de impunidade e de que 

a Justiça brasileira demora a agir é um 
sentimento legitimo, ainda mais mum 
caso que gerou tamanha comoçã 
Apesar disso, não justifica a decisão de 
Fux. O entendimento do próprio STF a 

peito da execução de penas, mesmo 
si julgados ae e júri, 
E que so CONEDE à SET CT 

uma vez esgotados Os recursos à 
disposição dos réus (no jargão, quando 
asentença “transita em julgado”). 

Não cabe ao presidente do Supremo 
tentar acelerar o ic peça da pe- 
na mum caso particular que nem foi 
submetido ao tribunal, por mais que a 
decisão lhe pareça justa. See quando o 
caso chegar ao STF pelos caminhos 
adequados, adecisãocaberá ao colegia- 

do. Vale lembrar a ministra Rosa We- 
ber, que, apesar de discordar das 
prisões após a decisão em segunda ins- 
tância, sempre respeitorem seus votos 

ea furisiradância do tribunal quan- 
do estava em vigor, Atéa sessão em que 
o plenário voltou a debater à questão, 
quando ela deu a voto de desempate 
em favor da execução de penas só 
o trânsito em julgado (hoje ser a 
Naquela sessão havia uma sugestão 

— do ministro Dias Toffoli — para que 
se abrisse uma exceção para os casos 
decididos na terceira instância, o Supe 
Hior Tribunal de Justiça(ST]), ou por jú- 
ri. Ela foi derrotada. isdisso, a Lei 
Anticrime de 2019 inclutu um disposi- 
tivo determinando a execução imedia- 
tadas penas superiores a 15 anos 
do houver uma decisão de júri, ei 
vocou essa lei em sua decisão, Mas tra- 
mitano STE um recurso quecontestaa 
constitucionalidade desse dispositivo, 

pelo conflito com o entendimento em 

vigor (o julgamento está suspenso por 
e pedido de vista do ministro Rear. 
do Lewandowski). Em tal contexto, 
Fux deveria ter sido mais cauteloso. 
Para poder decidirno caso da Kiss — 

um HC cujo mérito nem havia sido 
submetido ao STE —, ele aplicou uma 

lei de 1992 feita para proteger o Esta- 
do do festival de liminares em ações 
de Direito Público (como suspensão 
do pagamento de impostas ou contri- 
buições). O uso dessa lei numa ação 
penal é questionável e abre preceden- 
tes insondáveis. O procedimento re- 
comendável seria Fux ter aguardado o 
momento próprio para o STE se mani- 
Festar. Ele atropelou instâncias e o en- 
tendimento do próprio Suprema. 
Não quer dizer que seja o melhor en- 

indireto paca foclelade — certa- 
mente não é. Mas os caminhos para re- 
vê-lo passam pelo plenárioou pela PEC 
da Segunda Instância que tramita no 
Congresso. Com sua decisão, Fux for- 
neceu mais argumentos aos críticos do 

e do ativismo judicial. Na 
certa haverá recurso, e o plenário deve- 
ráexaminá-lo, provavelmente na volta 
do recesso. Faria bem em rever à deci- 
são, para o bem da estabilidade nas re- 
gras e da segurança jurídica no Brasil 

É inadmissível demora do governo 
para sanar apagão de dados no SUS 
Plataforma do Ministério da Saúde 
fora do ar afeta milhões de brasileiros 
que precisam comprovar vacinação 

LÁ 
inconcebível que, em uma 
semana, o governo não te- 
nha sanado o apagão de da- 
dos nos sistemas do Ministé- 
rio da Saúde. E como se não 

fosse prioridade a br fim 
e a ad desde 
brasileiros. Na sexta-feira da semana 
passada, um ataque digital derrubou a 

plataforma ConecteS US, que armaze- 
nao histórico de vacinação dos cida- 
dãos, inclusive contra a Covid-19.0 
serviço é usado para comprovar a imu- 
nização em lugares que exigem apre- 
sentação do passaporte sanitário, On- 
tem quem acessava a plataforma depa- 
rava com a informação: “Aguarde até 
dez dias úteis para que seu registro de 
vacina apareça no ConecteSUS”. 
Não é a primeira vez que de 

dede pdaiicas oe derme 
nhamento da Covid-19. Em agosto, 
uma mudança nos critérios de registro 
de testes positivos da doença, feita sem 
discussão com estados e municipios, 
afetou a transparência das informa- 
ções, De uma hora para outra, a pasta 
passou a exigir que mimero de lote efa- 
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bricante dos testes de Covid-19 cons- 
tassem nos registros efetuados pelas 

so desnecessário nas notificações e dis- 
torção na sequência dos dados. 
Desta vez, o apagão não atinge ape- 

nas o ConecteSUS. Afeta os registros 
sabre casos, mortes e vacinação nos es- 
tados. Na quarta-feira, Goiás, Mato 

Grosso do Sul e Tocantins não infor- 
maramosdados devido aos problemas. 

sobre a evolução da ficam pre- 
judicadas. O Ministério da Saúde tem 
dito que espera restabelecer tudo atéo 
fim de semana. E tempo demais. 
Os dados do ConecteSUS são impor- 

tantes paracamprovara vacinação, por 
olicaes governo Belsonaro eine 
a obrigatoriedade da vacina. O cerifi- 
cado é exigido por prefeituras, estados 
e empresas como forma de incentivar a 
imunização e aumentar a rançã 
Se cond 
paises. É ferramenta essencial também 
para embarque nos aeroportos. 
Na quarta-feira, ministros do Su- 

premo Tribunal Federal (STF) for- 

maram maioria para confirmar de- 
cisão do ministro Luís Roberto Bar- 
roso que determinara a exigência 
do passaporte sanitário para viajan- 
tes que chegam ao pais. Embora a 
medida já esteja em vigor, ainda ca- 
rece de uma portaria i interministe- 
rial, Espera-se que a demora em pu- 
blicá-lasejaapenas questão técnica. 
Fez bem o STF em agir com base na 

ciência, A decisão do governo de per- 
emitir a entrada de viajantes não vacina- 
dos desde que cumprissem quarente- 
na eratemerária, Dorsa de chi apli- 
cação. mente num momento 
em que a variante Ômicronse espalha. 
Estados e municipios já tinham deixa 
do-claro que não teriam como fiscalizar 
scumprimento das normas. 
A decisão do STF sobre o passaporte 

sanitário reforça a necessidade de o 
Ministério da Saúde restabelecer 
quanto antes o funcionamento do Co- 
necteSUS. É impensável que brasilei- 
ros que chegam ao pais tenham de re- 
correr a documentos de papel para 
comprovara vacinação o rr 
do inteiro usa o passaporte digital. 
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A vacina nos salvou 
de Bolsonaro 

0. de 2021 foisalvo única e exclusivamente pela 
vacina, Foi ela, chegando finalmente e contra to- 

das as ações possíveis por parte do governo federal, 
que nos salvou não só do vírus, mas de um acometi- 
mento ainda mais grave do mal que é Jair Bolsonaro, 
Devemos à vacina, de sua elaboração em tempo re- 

corde à tão esperada aplicação, aos fabricantes, aos 

cientistas, ao Butantan, aos governadores — e aí so- 
bretudo ao de São Paulo, João Doria, é preciso dar a 
César o que é de César —, aos senadores da CPI da 
Covid e à imprensa. Sem esse consórcio atuando em 
desafio à disposição permanente de Bolsonaro e de 
seus ministros em melar a imunização, sabe-se lá a 
que número de mortos poderiamos ter chegado. 
Mas eis que, mesmo diante da constatação óbvia 

até para terraplanistas irrecuperáveis, Bolsonaro se- 
gue barbarizando e espalhando sandices a respeito 

imunização contra a Covid-19. 
Cheguei a conferirse era a conta mesmo do presidente 

da República, e não a de um fake, Rd 
ta aum post do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Go- 
mes de Freitas, que tratava de ferrovias (!), um comentá- 

rio de um anônimo chamando as vacinas de “porcarias”. 
Nãcera um fake. Era Bolsonaro Claro que era Bolsonaro. 
Nomesmo dia em que a imprensa cumpria o dever 

desconcertante de noticiar mais essa diabrura do 
chefe de Estado, a Anvisa finalmente liberava a vaci- 
nada Pfizer para aplicação em crianças. Por que tan- 
ta demora? É por que a agência não analisa o pedido 
reiterado do Butantan para que também à Corona- 
Vac — desenvolvida a partir da tecnologia de virus 
inativado, comum em imunizantes ministrados em 

crianças —seja aplicada nessa faixa etária? 
Dais anos de pandemia depois, o Brasil anda, na vacina- 

ção contra a Covid-19, na desesperadora marcha de um 
passo à frente a cada dois para trás. Aos trancos e barran- 
coschegamos aumacobertura superior àde países da Eu 
ropa e de outros em que campeia o negacionismo crimi- 
noso. Mas sempre lutando contra o dente, seus mi- 

nistros, seus bocas de latrina a soldo das redes sociais e de 
emissoras alinhadas e até, em alguns casos, a Anvisa, cuja 
atuação teve altos e baixos ao longo da crise sanitária, ora 
agindo de forma técnica, ora titubeando diante da pres- 
são política explicita exercida por Bolsonaro. 

Pois não há explicação para uma agência 
Chegamosa terlevado tanto tempo para liberar as vaci- 

uma cobertura nas para crianças num cenário em que o 
superiorá de mundo já o fez, os fabricantes já prestaram 

países da Europa a o o ia ia 
e de outros em 
que campeiao ante, a 
negacionismo mundo coverão, com festase viagens fé 

de seus firmacos, aa 

micron, vai se espalhando 

criminoso rias estáse aproximando no calendário. 
Da mesma forma, ademora específica 

no casa da CoronaVac cheira a temor da reação de 
Bolsonaro, desde sempre um detrator da vacinação 
que primeiro esteve disponivel para começar a pro- 
teger profissionais de saúde, idosos e pessoas com 
comorbidades, que, não fosse isso, teriam morrido 
em número ainda mais intolerável que o que a gente 
já vergonhosamente ostenta. 
A superação definitiva do trauma de uma pande- 

mia que se prolonga só se dará se enfiarmos na cabe- 
ça que o único caminho seguro para ela é a vacina. 
Desenvolvidas com a pressa que a praga exigia, as di- 

ferentes tecnologias possivelmente terão de ser atuali- 
zadas, revistas, incrementadas. Mas atirar contra sua 

urança mesmo diante do dado óbvio de que elas — 
dieremernente de medicamentos sem nenhuma efi- 
cácia propagandeados e enfiados goela abaixo da po- 
pulação por Bolsonaro e pelos seus soldados —funcio- 
nam é mais um crime cometido além dos inúmeros já 
relacionados no relatório da CPI da Covid. Que, aliás, 
vai pegando poeira na gaveta de Augusto Aras, que fin- 
ge tomar providências preliminares quando está só 
empurrando com a barriga mesmo. 
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Mecokeuepnal cor 

Bolsonaro nem 

com vacina 

0 par de pesquisas de intenção de voto na 
sequência da confirmação de candida- 

turas (supostamente) robustas da terceira 
via — entre as quais o ex-juiz e ex-ministro 
Sergio Moro (Podemos ) e o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), ganhador 

das prévias tucanas — mostrou umeleitora- 
dodisposto a dar a Luiz Inácio Lula da Silva 
uma inédita vitóriano primeiro turno. Tan- 
to Ipec (ex-Ibope) quanto Datafolha trou- 
xeram o petista com proporção de votos 
muito superior à soma dos adversários. 
Chama a atenção à pontuação alta do ex- 
presidente na consulta espontânea, em que 
o eleitor informa o escolhido sem ser apre- 
sentado à lista de nomes. No levantamento 
do Ipec, Lula é preferido de 40% do eleito- 
rado, o dobro do atual ocupante do Planalto. 

O governo de Jair Bolsonaro é ruim, eos brasi- 

leiros escancaram nas pesquisas oque o procu- 
rador-geral da República, Augusto Aras, eo pre- 
sidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, 
teimam em ignorar. O fracasso econômico ex- 
plica muito da impopularidade do presidente 
(55% de avaliação ruim ou péssima ). São 13,5 
milhões de desempregados, 7,8 milhões com 

oferta de trabalho insuliciente, 5,1 milhões de 
desalentados, quatro em dez brasileiros na in- 
formalidade. O rendimento habitual dos ocu- 
pados despencou 11% em um ano. A inflação 
voltou ao patamar de dois digitos, a gasolina sur 
biu 50% em 12 meses, os juros só fazem subir, a 
comida está pela hora da morte Metade da po- 
pulação enfrenta algum nível de inseguram 
ni 18 e fome: aiaiosá 
Jair Bolsonaro conseguiu destruiruma políti- 

casocial bem-sucedida, o Bolsa Família, emtro- 

ca de um programa de transferência de renda 
instável, limitado e mal explicado. Só a pulsão 
eleitoreira explica a decisão aleatória de pagar 
R$ 400 à, no máximo, 17 milhões de famílias 
emanoeleitoral em vezde R$ 350420 milhões 
ou E$ 300430 milhões, Na cidade do Rio de Ja- 
neiro, a Secretaria de Assistência Social estima 

que 107 mil famílias em situação de extrema 
vulnerabilidade estão desassistidas — e sem 
previsão de acessar o beneficio. O governo tor- 
row urna década de orçamentooriginal do Bolsa 
Família num par de anos, sem melhora 
tivel no bera-estar da população. Respo ig 
dade fiscal também é pastar ed 

Era previsível que o agravamento das crises 
económica pa nã desde a po padaria 
de do presidente da República. Nas É ra 
pesquisas Ipec, de tevereiro a dezembro, a 
aversão a Bolsonaro só fez crescer. A aprova- 
ção calude 28% para 19%; a reprovação saltou 
de 39% para 55%. O negacionista do Planalto 
nem sequer conseguiu colher frutos do au- 
mento da cobertura vacinal no enfrentamen- 
to à pandemia, Três em quatro brasileiros to- 
maram a primeira dose; 65% já estão comple- 
tamente imunizados. 

CPI do hacker 
do SUS já 

muito mais sério do que parece à primei- 

ravistacataque hacker ao Ministério da 
Saúde. É sério de muitas formas distintas. 
Uma: quem deveriadar ordens não entende 

se oi a básico da sistema para saber que 
ordens dar. Outra: porque o ministério não 
tem qualquer contrato técnico que garanta 
a segurança digital. Uma terceira: quem 

pretende investigar é talvez a mais incom- 
petente agência de inteligência do hemisfé- 
rio,a Abin, O governo está dando um espe- 

A redução no número de casos e óbitos 
por Covid-19, no país que já perdeu 616 mil 
vidas para a doença, não melhorou a ima- 
gem do presidente, A pátria vacinada sabe 
que, par ele, estaria exposta ao vírus e à pró- 
pria sorte. Nos quase dois anos de pande- 
mia, o mandatário só fez pregarcontra más- 
caras, criticar o distanciamento social, 
mover tratamento ineficaz, desqualifi ficar 
imunizantes, agir contra o passaporte vaci- 
nal, culpar outros Poderes. Impós ao Brasil 
um interminável março de 2020. 
Em meio à escalada da variante Ômicron, 

que preocupa cientistas e governos mundo 
afora, os brasileiros precisaram do Supremo 
Tribunal Federal para impedir o acesso de 
estrangeiros não vacinados ao país e, ope 
aplicar na saúde pública o princípio da pr 
caução, como definiu o ministro Luis Ro 
to Barroso, Bolsonaro condenou E 
te vacinal na assembleia da ONU e, sem po- 
der comprovar a imunização, entrou no STF 

para a posse do ministro André Mendonça 
mostrando resultado de um teste PCR. 
A rejeição a Bolsonaro chegou a níveis crivel 

lescos. No ano quando tentava se ree- 
leger, 57% dos eleitores cariocas diziam que 

táculo de amadorismo crasso. 
Incompetente? Claro. Alguém consegue 

imaginar o diretor da CIA talando coisas sé- 
rias para sua equipe, eum agente vazar para 
a imprensa a gravação? Ou no alto-coman- 
do do Massad? Do MI6? Nem na Argentina 
acontece, Mas foi o que aconteceu com o 
general Augusto Heleno nesta semana. 
Muitos sugerem que o vazamento da grava- 
ção de sua fala aos apentes, publicada pelo 

er quieç Amado, do Metrópo- 
es, foi proposital. Não importa. O diretor 
da Abin fala a seus agentes, é gravado dizen- 

do que sente vontade de sugerir ao presi- 
dente darumgolpe de Estadopor não gostar 
doque decide aCorte constitucional, eo du- 
dio é publicado no dia seguinte. 

Fosse um governo sério, 0 general teria si- 
do demitido pelo que falou e pela incompe- 
tência crassa. Gere uma agência de inteli- 
gência incapaz de manter seus segredos. 
Até esta quinta-feira, o Ministério da Saúde 
in peidar pipes como foi realizado 
ade qm pós abaixo o ConecteSUS e, com 

ormações sobre a vacinação de to- 
pie brasileiros, O ambiente em 
maoperateve de ser reconstruído 

eosiste- 
zeTo pe- 

não votariam de jeito nenhum no então prefei- 
to. Com a preferência entre os evangélicos, 
Marcelo Crivella chegou ao segundo turno, 
mas foi derrotado por Eduardo Paes. No atual 
retrato da corrida eleitoral, Bolsonaro perderá 
noprimeiro turno para o adversário petista. Lu- 
la, nas últimas semanas, somou pontos com q 
eleitorado após bem-sucedida viagem às princi- 
septo europeias, Alemanha e Fran- 
ça à rente; aproximação com o ex-tucano Ge- 
raldo Alckmin, provável candidato a vice pelo 
PSB; edidlopos coma juventude (via entrevista 
ao Podpah), a faixa etária mais afetada 

as crises no emprego ena educação. 
Doria, pioneiro na estratégia de imuniza- 

ção dos brasileiros contra a Covid-19, não 
decolou após tirar da disputa Eduardo Lei- 
te, governador gaúcho. Sergio Moro, atra- 

cado à agenda conservadora que o ex-chefe 
defendeu em 2018, até aqui não conven- 
ceu. Nem no Ipec nem no Datafolha alcan- 
cou um décimo do eleitorado, percentual 

que, nalargada, poderiaameaçar Bolsonaro 
eaglutinar apoio de outros pré-candidatos. 
Na foto pré-Natal, a disputa parece resolvi- 

daa favor de Lula seo cenárionãosealterar, 

eademocracia prevalecer. 

los técnicos. Foi. Malo novo ambiente foi co- 
locado no ar e, novamente, foi posto abaixo. 

Os hackers ainda estavam lã dentro. Nin- 

guém sabe dizer com precisão se os dados fo- 
ram roubados. 
O Estado brasileiro Spotlego  np em 

segurança digital. No ano passado, o Banca 
Central pás no ar o siste- 

No Ministério ma Pix de transferências 
da Saúde, no de dinheiro plenamente 
comando político ciente de que, se fosse fá- 
dosistema, não  cildeviolar por hackers, 
tem gente séria. o prejuizo seria imenso. 
Isso não exime Mas o Pix se baseia num 
ninguém da código sólido que é 
responsabilidade exemplo internacional. 

Não é só. Apesar de a 

lendaurbana sugerirocantrário, ninguém ja- 
mais comprou na Rua Santa Ifigênia, em São 
Paulo. CDs com os dados do Imposto de Ren- 

da dos brasileiros. Declaramos o Imposto de 
Renda anualmente faz mais de 30 anos em 
meio digital. Os vazamentos pontuais que 
ocorreram nunca vieram de hackers — mas 
de gente de dentro da Receita. 

Ehá, claro, a competênciano eleito- 
ral, O TSE foi pes te atacado na última 
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Réu confesso 

À interferência de Jair Bolsonaro no Ip- 
han resume num episódio quatro ca- 

racteristicas de seu governo: desprezoá lei, 

É iaçã das instituições, orgulho 
a ignorância e crença na impuni 
Na quarta-feira, o presidente narrou o 

caso ocarrido no fim de 2019. O empresá- 
nioLuciano Hang, bolsonarista de carteiri- 
nha, reclamou de um contratempo nos 
negócios. Teve que interromper a constru- 
ção de uma lo aem Rio Grande (RS )após à 
descoberta de um sítio arqueológico. 
“Apareceuum pedaço de azulejo durante 

as escavações. Cheguuo Iphan e interditou 
aobra”, disse Bolsonaro. “Liguei para o mi- 
nistro da pasta: "Que trem é esse”, porque 
não sou tão inteligente como meus minis- 
tros. O queé Iphan, com ph” prosseguiu. 
“Explicaram para mim, tomei conheci- 

mento, ripei todo mundo do - Botei 
outro cara lá. O Iphan não dá mais dor de 
caieça ragente” pabou-seo presidente. A 
fala di nba e eirpaniãos que se 
aglomeravam para ouvi-lo na Fiesp. 
Sem corar. Bolsonaro admitiu que 
usou o poder do cargo para favorecer um 
amigo, Pisoteou os princípios da impes- 
soalidade e da moralidade, que a Consti- 

tuição impõe a todo agente público. 
O capitão também reconheceu o apa- 

relhamento do Iphan, Para liberar a 
obra, demitiu toda a cúpula do institu- 
to, incluindo a presidente Kátia Bogéa. 
Ela toi substituída pela blogueira e tu- 
rismóloga Larissa Peixoto, cuja nomea- 

ção chegou a ser suspensa pela Justiça 
pornão preencher os requisitos legais. 
Bolsonaro sorriu ao contar que desco- 
nhecia a existência do Iphan, criado há 
84 anos para proteger o patrimônio his- 
tórico e artístico nacional. Sua apologia 
do despreparo fez escola. O general Edu- 
ardo Pazuello disse ter assumidoo Minis- 
térioda Saúde sem saber o queerao SUS. 
Para o Ministério Público Federal, o rela- 

to presidencial equivale a uma confissão. 
Balsonaro admitiu “os motivos antirrepu- 
blicanos e a finalidade privada dos atos ad- 
ministrativos”, escreveu ontem o procura- 

dor Sergio Suiama. Ele pediu à Justiça Fe- 
deral que anule a “ripa” e reconduza os ser- 
vidores afastados por cumprir seu dever. 
Na célebre reunião ministerial de abril 

de 2020, 0 capitão já havia esbravejado 
que o Iphan “para qualquer obra no Bra- 
sil, como para a do Luciano Hang”. Na Fi- 

esp, ele escancarou o uso da máquina pú- 
blica para beneficiar o dono da Havan. 
A desfaçatez revela um governante que 

se considera acima da lei, As fornecer pro- 
vas contra si mesmo, Bolsonaro se candi- 
datou a uma condenação pelo crime de 
advocacia administrativa. Mas ele sabe 
que não será incomeadado enquanto con- 
tar com a cumplicidade de Augusto Aras, 

eleição. Vazaram dados de servidores, o app de 
titulo de eleitor digital caiu — mas o coração do 
sistema, aquele que registra o voto, esse em mo- 
mento algum foi ameaçado, 
São, os três, exemplos muito distintos que 

vêm de pedaços diferentes do Estado. Mos- 
tram que, quando tem gente séria traba- 
lhando, o Estado brasileiro é perfeitamente 
capaz de entregar um produto com grande 
qualidade. 
O que só leva a uma conclusão: dentro do 

Ministério da Saúde, no comando político 
do sistema, não tem gente séria. Isso não 

exime ninguém da responsabilidade pelo 
que está ocorrendo. Eles estão violando a 
Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados 
pessoais relacionados à saúde estão entreos 
mais delicados e os mais protegidos. O go- 
verno éo responsável por manter a seguran- 
ça dessas informações e por garantir ao ci- 
dadão acesso a elas. 
Nenhum parlamentar percebeu ainda o ni- 

velde gravidade do ataque, E precisoabriruma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para dei- 
xar claro o que houve. Estamos na era digital e 
no meio de uma pandemia, Esse nível de inép- 
cia governamental não pode ser tolerado. 
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Polícia Federal sustenta 

À que 0 presidente Jair 

Bolsonaro promoveu desin- 
formação e propagou teori- 

as da conspiração sobre o 

sistema de votação brasilei- 
ro durante uma de suas tra- 
dicionais transmissões ao 

vivo pela internet, realizada 

no final de julho. A conclu- 
são consta de um relatório 

anexado ao inquérito aberto 

pelo Supremo Tribunal Fe- 

deral (STF) para apurar seo 
titular do Palácio do Planal- 

tocometeucrimes ao levan- 

tar suspeitas sem prúvas 
contrã aura eler rónica 

“Este inquérito permitiu 

identificar a atuação direta 
e relevante do presidente da 
República, Jair Messias Rol- 

sonaro, na promoção da 
ação de desinformação, 
aderindo a um padrão de 

o 

0 

atuação já empregado por 

integrantes de governos de 

outros paises”, diz trecho do 
material, assinado pela de- 

legada Denisse Dias Rosa 

Ribeiro, concluido em se- 
tembro deste ano, 

O resultado da investiga- 

cdoapontaqueop residentee 

demais participantes da live 
seutilizaram de informações 

parciais e não confiáveis pa- 

ra, propositalmente, difun- 
dir teses falsas. Uma-das au- 

toridades que esteve presen- 

te à transmissão toi o minis- 

tro da Justiça, Anderson Tor- 
res, chefe da pasta à qual a 

própria PF está vinculada. 

“A live presidencial foi reali- 
zadacomonitido propósito de 

desinformar e de levar parce- 

las da população a erro quanto 
à lisura do sistema de votação, 
questionando a correção dos 

atas dos agentes públicos en- 

volvidos no processo eleitoral 

E... diz o documento da PE 

Segundo o relatório, as pes- 

soas envolvidas na transmis- 

são atuaram, “com dolo, cons- 
ciência e livre vontade, na 

produçãoe divulgação, por di- 
versos meios, denarrativassa- 

bidamente não verídicas ou 
sem qualquer lastro concreto, 

como propósito de promover 

mais adesão de apoiadores e 
outros difusores aos interes- 

ses dessa organização”. 

A polícia colheu depoi- 
mento de personagens de 

primeiro escalão do governo, 

como o próprio Anderson 

Torres, e o ministro da secre- 

taria-peral da Presidência, 
Luiz Eduardo Ramos, outro 

que se juntou ao presidente 
no dia em que ele proferiu as 

mentiras apontadas pela PF. 

Para justificar suas con- 
clusões, a PF lembrou que, 
durante a live, o ministro da 
Justiça informou que dois pe- 

ritos da própria corporação 
foram procurados para pres- 

Investigação. Inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal apura se Bolsonaro cometeu crimes ao levantar suspeitas sem provas contra o sistema de votação brasile ro em uma de suas lives 

tar informações que pudes- 

sem dar robustez à tese do 

presidente a respeito da su- 
posta vulnerabilidade das ur- 

nas. Eles assim o fizeram, 

mas, de acordo com o pró- 
prio Torres, também deixa- 
ram claro que não era possi- 

vel afirmar que já houve frau- 
des em eleições passadas, co- 
mo sustentara Bolsonaro du- 

rante a transmissão. A PF 

afirma no relatório enviado 
ao STF que apenas esses peri- 

tos criminais, para quem os 
dados usados pelo presider- 

te não permitiam concluir a 
existência de violações, ti- 

nham conhecimento para 

analisar informações exibi- 
das durante a transmissão, 
Aos demais, faltava embasa- 

mento técnico para tal. 

Naquela ocasião, o presit- 
dente da República admitiu 

que não tinha provas de 

eventuais fraudes em pro- 

cessos eleitorais ocorridos 

Sasta-teira 17122021) O GLOBO 

REAÇÃO A ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS 

STF mantém prisão de Roberto Jefferson 
HAWES  Morsesavaliouquemedida é 'recessária e imprescindivel à pararilia da ordem pública 

'NÍTIDO PROPÓSITO” 
PF conclui que Bolsonaro propagou 
desinformação sobre urna eletrônica 

o, 
“Este inquérito permitiu 

identificar a atuação 
direta e relevante do 
presidente da 

República, Jair Messias 
Bolsonaro, na 
promoção da ação de 
desinformação” 

Relatório da Polícia Federal 

no país. Ainda assim, ele 
centrou criticas e acusações 

contra o sistema de votação 

nacional, com baseemvide- 
os antigos que circulavam 

na internet e trechos edita- 

dos de programas de TV. O 
episódio que ensejou a aber- 
tura do inquérito, relatado 

no STF pelo ministro Ale- 

xandre de Moraes, toi ape- 

nas um dos capítulos de 

Diretor: polícia não é trampolim para “celebridades” 
Declaração ocorreu no dia seguinte à operação contra Ciro Gomes, criticada internamente por busca quatro anos após início de apuração 

DAMTEL CAULE 
dam guias aglobo-c om dr 
Missa 

diretor-geral da Policia 
Federal (PF), Paulo 

Malurino, criticou ontem 

membros da corporação que 
se utilizam das suas posições 
para tirar “proveito pessoal”. 

Maiuritio afirmou que apen- 

tes não devem virar “celebri- 
dades”, entrar na política 

usando a farda ou ganhar di- 

nheiro na internet. No dia 

anterior, integrantes da có- 
pula da corporação haviam 

criticado reservadamente à 

aparato em torno da opera- 

cão que mirou o presidenciá- 

vel Ciro Gomes (PDT), alvo 
debusca e apreensão. 

— Nunca utilizem da nossa 

insignia e de nossas investiga- 
ções criminais para tirarem 
proveito pessoal, virarem ce- 

lebridades, nas redes sociais e 

na mídia, abrirem cursinhos, 
monetizarem no YouTube e, 

r vezes, se lançarem na po- 

itica usando a nossa tarda — 

discursou Malurino, durante 
cerimônia de encerramento 

do curso de formação profis- 

sional de agente da PE. 

Também presente na ceri- 

mônia, o presidente Jair Bol- 
sonaro afinmou que o traba- 

lho da PF o ajudou a ganhar 
visibilidade na política, mas 
sem entrar em detalhes de 
como isso aconteceu: 

— O trabalho de vocês, em 

grande parte, fez com que eu 
aparecesse até na política, em 

2018. Não só como discurso, 

masdentroda Câmara dos De- 

putados, como temos aqui al- 
guns parlamentares presen- 

tes, deputados federais, oriun- 
dos da Polícia Federal, inmana- 

dos conosco nessa luta, 

A PF tem passado por mu- 
danças nos últimos meses e, 

em alguns casos, as trocas tive- 

ram como alvo delegados cuja 
conduta profissional desagra- 

dou ao governo, Somente este 

ano foram oito exonerações, 

uma média de uma por mês 
desde que Paulo Maiurino as- 

sumiu. No início deste mês, 

em nota, à corporação negou 

que asalterações sejam “emra- 
zão de 'desagrado ao governo, 

tampouco por perseguição ou 

punição por atos contrários à 

visão daatual administração” é 
que delegados foram exonera- 
dos de cargos em comissão co- 

mo “medidas naturais” quan- 

do há troca na direção-pgeral 

OPERAÇÃO DA PE 
Amteontem, a PF cumpriu 

mandados de busca e apreen- 
são contra o pré-candidato à 

Presidência pelo PDT, Cim 

Gomes, e seu irmão, o ex-go- 

vernador do Ceará Cid Go- 
mes, para apurar um suposto 

ACESAAE 
APENTE 
O CELULAR 

PáRiã 
DQREDEE 

uma campanha que Bolso- 

naro protagonizou, desde 
que assumiu à Presidência, 

na tentativa de tirar a credi- 

bilidade das umas eletrôni- 
casedefender aobrigatorie- 

dade do voto impresso no 

Brasil, projeto que foi apre- 
ciado e rejeitado pelo Con- 

gresso neste ano. Nunca 

surgiu até aqui qualquer 
prova de fraude em disputas 
eleitorais desde 1996, quan 

do o sistema eletrônico de 

votação foi implementado. 

DEPOIMENTO DE MINISTRO 

Ao prestar depoimento no 
inquérito, Anderson Torres 
admitiu que não determinou 

que a PF fizesse levantamen- 

tos de supostas vulnerabili- 
dades no sistema. Disse tam- 
bém quenão leuna integraos 

relatórios já existentes da po- 
lícia sobre o assanto, sob jus- 
tificativa de que são extensos 

edeconteúdo técnico ededi- 

Hicil compreensão. Afirmou 
que, por isso, se dedicou so- 

mente a resumos. Por fim, re- 

conheceu que, apesar de al- 

guns documentos aponta- 

rem supostas vulnerabilida- 

des. “não foi possível de- 

preender do material que te- 
veacesso aexistência de frau- 

de ou manipulação de voto. 

Em depoim ento ao ministro 

Luis Felipe Salomão, então 
corregedor do Tribunal Supe- 

nor Eleitoral (TSE), onde tarn- 
bém abriu-se uma ação a partir 
dalive, Torres deixouclaro que 
suas suspeitas sobre o tema são 
resultado de elucubrações. 

“Os bancos investem bilhões 

mensalmente em evitar frau- 
des, e o número de crimes ci- 

bernéticos aumentou muito 

durante, durante a questão da 
pandemia e tudo. Então, cu 

acho assim: é um sistema que 
tem que estar Em constante 

atualização, aperfeiçoamento, 

como todo sistema. Mas essa é 

uma opinião minha. Não é 

técnica” afirmou. 
Luiz Eduardo Ramos tam- 

bém foi ouvido no curso da 

investigação. Ele disse que 
designouo coronel Eduardo 
Gomes, também presente 

na transmissão, para ajudar 

o presidente no levanta- 
mento de informações, mas 

negou que soubesse previa- 

mentequalseriao conteúdo 
apresentado durante alive. 

OGLOBO procurou o Pla- 

nalto para comentar o rela- 

tório da PF, mas não houve 
retorno. À investigação no 

STF foiabertaa partir deum 

pedido do TSE. Em 9 de 
agosto, por meio da Advoca- 
cia-Geral da União (AGU), 
Bolsonaro pediu o fim do 

processo, destacando que as 
declaraçõesecriticasna live 

“foram proferidas no espaço 
lícito do exercício da liber- 

dade de expressão”. 

esquema de corrupção envol- 

vendo asobras da Arena Caste- 

lão, que passou por uma refor- 

maparaa Copade 2014, Ao au- 
torizar as buscas, a 32º Vara da 

Justiça Federal do Ceará deter- 

minou a quebra do sigilo ban- 
cário, fiscal etelefímico, 

Em nota, o presidenciável 

classificou a ação de “abusiva” 
e afirmou que Bolsonaro 
“transformou o Brasil num Es- 

tado Policial que se oculta sob 

falsa capa de legalidade”. Disse 
ainda que o Castelão “foi o es- 
tádio da Copa com maior con- 

comência, O primeiro a ser en- 

tregueeo maisbarato constru- 
ido para Copas do Mundo des- 

de 2002" e que não teve ne- 

nhuma relação com a obra, já 
que não ocupou cargo público 
relacionado ão estádio. 
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Receber novamente esse titulo nos dá muito 

orgulho, recebê-lo no ano que completamos 

40 anos, nos dá uma alegria sem tamanho. 

É a certeza de que estamos no caminho certo, 

e) BarraShopping nos dedicando, encantando nossos clientes e 

Multiplan criando momentos tão especiais. 

pers Este é mais um capitulo dessa linda história ent PRA e e mais UM capl ulio dessa linda nistoria entre 

ENCANTAR o Rio de Janeiro e o BarraShopping. Queremos 
VOCÊ deixar nosso muito obrigado pelo carinho. 

(+) barrashoppingoficial 

| 
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derrubada de 

veto a fundão de 
R$ 5,7 bilhões 
Partido de Bolsonaro atua para reverter decisão 

do próprio presidente e assegurar valor aprovado 

pelo Congresso a campanhas na eleição de 20227 

BRUNO GÓES E JULIA LISDNER 

pulitiesiinglato eme fm 
asas 

eputados e senadores se 

D organizam para derru- 
bar hoje o veto de Jair Bolso- 
naro que barrou o Fundo 

Eleitoral de R$ 5,7 bilhões. 
No Congresso, uma das le- 
gendas mais empenhadas 
em parantiro valor éa parti- 

do Ê próprio presidente da 

República, o PL, quemobili- 
za seus parlamentares tanto 

na Câmara quanto nó Sena- 

do. Segundo caciques da le- 
genda ouvidos pelo GLO- 
BO, não houve qualquer 

pressão do Palácio do Pla- 

nalto para que a decisão do 
Executivo seja mantida, 
Durante as negociações, à 

governo não se empenhou 
para fixar um valor menor. 

Embora o presidente tenha 
defendido o total de R$ 2,1 
bilhões, valor enviado ao 

Congresso, não houve um 

esforço para o convenci- 

mento da base do governo. 

Hoje, o núcleo duro de alia- 
dos é furmado por PP, PL e Re- 

públicanas, legendas favorá- 
veis à derrubada do veto, Além 

de incrementar campanhas 

nos estados, a ideia é benefici- 
ar o próprio presidente cla Re- 

pública, que pretende dispu- 

tar a reeleição. Segundo um 
dos vicelideres do PL, o valor 
maior “é bom para todo mumn- 

do”, inclusive para Bolsonaro, 

queterá custos expressivosem 
uma campanha nacional. 

OFERTA INSUFICIENTE 

A menos de um ano da elei- 
ção, os parlamentares avali- 

am que a oterta do governo 

de R$ 2,L bilhões seria insufi- 
ciente. Lider do PL na Câma- 

ra, Wellington Roberto (PR) 
diz queé preciso contextuali- 

zar o dispositivo barrado. 

O presidente da República 
vetou trecho da Lei de Diretri- 
zes Orçamentárias (LDO) que 
vincula o valor do fundo à ver- 

ba destinada à Justiça Eleito- 

ral, O Fondo Eleitoral seria 

E você também 
pode ajudar. 
Acesse o site 

e conheça o trabalho 
dos nossos parceiros. 
vale com/juntoscontraafome 
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Avontade. O presidente da Câmara. Arthur Lira (PP-AL). no plenário; não houve qualguer pressão da Planalto para que decisão do Execut-vo sejamantida 

equivalente a 25% do orça- 
mento de dois exercicios 

(2021 e 2022) do Judiciário 

responsável pelas eleições. A 

partir desse parâmetro, foram 

calculados 05 R$ 5,7 bilhões. 
—O que ninguém fala é so- 

bre o tamanho do orçamento 
da Justiça Eleitoral — disse 
Wellington Roberto, 

Apesar da movimentação, 

alguns parlamentares ainda 
veem resistências no Senado. 
Segundo um lider de partido 

da base do governo, háumegru- 

po de senadores que “gosta de 
aparecer” e pode dificultar a 
negociação, Na Camara, O Ce 

nário é confortável, 

Como informouo colunista 

Lauro Jardim, um parlamen- 
tar próximo ao presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

calcula que há 400 votos para 

derrubar a decisão de Bolso- 

naro entre deputadose outros 

50 entre senadores. Para que 

um veto sejaderrubado, é pre- 
ciso obter maioria absoluta, 

ouseja, 25/ votos ná Câmara é 

41 no Senado. 

Durante as negociações, 0 
Planalto evitou marcar po- 

sição a favor do veto. Procu- 

rado pelo GLOBO, o próprio 
lider do governo, senador 

Eduardo Gomes (MDB- 

TO), afirmou que ainda não 
havia uma orientação. 

— (O governo não entrou 

pessa discussão (do Funda 

Eleitoral) —limitou-se a dizer. 
Ontem, líderes tiveram 

uma reunião para negociar a 

vutação de 29 vetos, entre 

eles o do fundo eleitoral. Du- 

rante a conversa, ch CEOU-SO d 

conclusão de que só vetos re- 

ferentes à LDO serão vota- 

dos. O veto especifico do fun- 

do será destacado, o que sig- 

nifica que os parlamentares 

terão os votos identificados 

apenas nessa questão. 
Vetos ao projeto que revo- 

goua Lei de Segurança Nacio- 

nal (LSN) e à iniciativa apro- 

vada pelo Congresso que obri- 
gao poder público a distribuir 

absorventes à meninas e ado- 

lescentes de baixa renda de- 
vem ficar só para 2022. 

DEFESA DE LIRA 

Durante a semana, Lira já se 

adiantou e defendeu um valor 

expressivo para o fundo. 

— E muitademagogia qual- 
quer um chegar aqui e dizer 
que nós não vamos ter fundo 

eleitoral público para finan- 

ciamento das campanhas. 

Todos sabemos que o finan- 
ciamento privado foi proibi- 

do no Brasil — justificou o 

presidente da Câmara, em 

entrevista à GloboNews. 

Ontem, ele reforçou o 

ponto de vista ao dizer que o 

fundo era apenas uma fra- 
ção da montantes destinado 

à Justiça Eleitoral. 

Seoveto for derrubado, ain- 

da hã um passo necessário pa- 
ra o Congresso garantir o va- 

lor de R$ 5,7 bilhões às cam- 

panhas, O montante precisa 
ser incluido na Lei Orçamen- 

tária Anual (LOA), que ainda 

não foi votada. Isso deve ocor- 
rer, segundo congressistas, na 
próxima semana. 

Ontem, alguns parlamen- 

tares já começaram à se ma- 

nifestar sobre a votação de 
hoje em plenário. 

— Espero que não se coroe 

esse fim de ano coma derru- 

bada do veto do presidente 
da República ao aumento, 
absurdo, do fundão para R$ 

5,7 bilhões. Seria um escár- 

pio — discursou Marcel van 

Hartem (Novo-RS). 

Enfrentar um desafio tão grande quanto a fome só é possivel fazendo juntos. 

Por isso, a Vale se uniu a pessoas, empresas e ONGs para atuar ativamente 

nessa frente e agora alcançamos um marco importante: a distribuição de mais 

de 1 milhão de cestas básicas para mais de 220 mil familias de todo o Brasil, 

beneficiando mais de 870 mil pessoas. Na jornada contra a pobreza, combater 

a fome é uma prioridade. E é assim, juntos, que vamos levar alimentos e 

melhorar a vida das pessoas, transformando o futuro de quem mais precisa, 
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No STE, Mendonça defende liber dade de imp rensa 
Após tomar posse na Corte, novo ministro afirmou ter compromisso com a democracia e os 'valores da Constituição. 

Indicado por Bolsonaro assumiu o posto em um evento limitado, em função da pandemia, e comemorou nomeação em culto 

ANDRÉ DE SOUZA, MARIASA 

MEUNIA E DIMPTATUS DANTAS 

politica togiado cas tm 

ME nsdLid 

pós a cerimônia em que 
tomou posse, ontem, co- 

LEMOS ministrodo Supremo Tri- 

bunal Federal (STF), André 
Mendonça defendeu a liber- 

dade de imprensa, a demo- 

craciaeos “valores da Consti- 

tuição”, Segundo integrante 
da Corte indicado pelo presi- 

dente Jair Bolsonaro, ele as- 

sumiu o posto em um evento 
breve e limitado a 60 convi- 

dados, em função da pande- 

mia de Covid-l9. 

Além de Bolsonaro — que 
apresentou teste negativo de 

Chronavirus e usava máscara 
—e dos presidentes da Câma- 

ra, Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), estiveram presen- 

tes os ministros Anderson Tor- 
res (Justiça), Milton Ribeiro 
(Educação), Damares Alves 

(Direitos Humanos) eliderar- 
casevangélicas, a exemplodos 
pastores Silas Malafaia e Ab- 

ner Ferreira. 

—O primeiro compromisso 
que queria dizer a di retite- 
rar na verdade, é com a demo- 

cracia, com os valores da nossa 

Constituição, em especial 

com a Justiça (...) Vocês (im- 
prensa) são fundamentais pa- 
raa construção do nosso pais e 

para a construção da nossa de- 

mocracia, Contem também 

SEP DOM MEL respeito Ea 

Apoio. 

FUNDAÇÃO 
VALE 

Parceiro operacional: 

Deloitte 

minha defesa irrestrita da li- 
berdade e das prerrogativas do 
livre exercicio dos jornalistas e 
daimprensa. Estarei à dispasi- 
ção — afirmou Mendoriça. 
A formalização da entrada 

do ministro na vaga que era 

ocupada por Marco Aurélia 
Mello representa o fim de um 
enredo que começou em ju- 

lho, quando Bolsonaro con- 
cretizou a indicação, No mês 
seguinte, otema chegou ao Se- 
nado, mas o presidente da Co 

missão de Constituição e Justi- 
ça (CC]) da Casa, Davi Alco- 
lumbre (DEM-AP), travou a 

indicação, ea sabatina sóocor- 
remem IE de dezembro. 
Quando, enfim, o assunto 

foi para votação, Mendonça 

teve seu nome aprovado pe- 
laCC] por 18 votosa 9 e, em 

seguida, pelo plenário do 
Senado por 47 à 32,0 mais 

apertado placar de um indi- 
cado ao STE da atual com: 

posição da Corte. 
Entre outros casos, Men- 

donça val ser o responsável 
por dois inquéritos que têm 

o presidente da Câmara co- 

mo alvo. Ele também vai ser 
o relator de algumas ações 
que questionam atos do go- 
verno Bolsonaro, como u 
combate à queimadas, a re- 

forma agrária e o licencia- 
mento de agrotóxicos. 

Pastor licenciado da Igreja 
Presbiteriana Esperança, em 

Brasilia, Mendonça não deu 
aval para o tradicional jantar 

Parceria: 

cura 

ê, 

Posse. André Mendonça ocupará a vaga no Supremo do min stro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em juho 

Q 
“O primeiro compro- 
misso que queria 
reiterar é com a demo- 
cracia. com os valores 
da nossa Constituição” 

André Mendonça, 
ao tomar posse no STF 

para representantes do mun- 
dojuridicoapósa passe, Aco- 

memoração ocorreu er um 
culto na Convenção Nacio- 
nal das Assembleias de Deus 

i 

GERANDO FALCÕES 

no Brasil Ministério de Ma- 
dureira, onde teve a compa- 

nhia de Bolsonaro. O proces- 

so de indicação foi destrava- 
do no Senado após intensa 
campanha de parlamentares 

e lideres evangélicos — Bol- 

sonaro cumprino acordo que 
havia feito com o segmento 
ao prometer que indicaria ao 

STF um ministro “terrivel 

me nte evangélico” 

Noculto, o novo ministro 

reafirmou o compromisso 
com o Estado laico, embora 

tenha colocado sua fé como 

pilar de sua formação e nor- 

te para o que chamou de 

“justiça pura”. 
— Sob a aspecto profissio- 

nal, se de um lado muitos ima- 

ginam que chegar ao STF seja 
o ápice da carreira jurídica, te- 
nho a consciência que é ape- 

nas o início de uma grande e 

desafiadora jornada. Uma ca- 
minhada que deve ter como 
foca o serviço ao meu pais e a 

implantação permanente € 
substancial dos valores do es- 

tado democrático de direito — 
afirmou Mendonça. 
Entre as autoridades pre- 

sentes, entre cerca de mil 

pessoas na plateia, estavam o 

ministro Ricardo Lewan- 

dowski, do STF, o presidente 
do Superior Tribunal de Jus- 

tiça (STJ), Humberto Mar- 

tins, senadores, imteg rantes 

da gestão Bolsonaro e o po- 
vemador do Distrito Federal, 

Ibaneis Rocha (MDB). 
O ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, que é pastor 

assim como Mendonça, fez 

uma pregação em que enal- 
teceu o fato de agora o STF 
ter “um dos nossos”, 

— À importância dos valo- 

res, dos princípios e da soci- 

edade e sobretudo, Deus, 
daquilo que nós, ó Deus, 

tanto prezamos, que é à ori- 

ent ação que as santas Escri- 

turas dão para o viver do ho- 
mem — disse Ribeiro. 

MONTAGEM DA EQUIPE 
Mendonça passou os últi- 

mos dias se inteirando a res- 

do da composição do ga- 
jinete, que contará com 30 

funcionários entre servido- 

res da casa e protissionais 
sem vinculo com o STF — 
assim como os dos demais 

integrantes da Corte. Ele 

também poderá dispor de 
três magistrados para as 
funções de juiz auxiliar e 
juiz instrutor. Ele herdará 
parte da equipe de Marco 

Aurélio Mello. 
Ochefe de gabinete do no- 

voministroseráomesmode 

sua passagem pela chefia da 

Advocacia-Geral da União 

(AGU): Rodrigo Haver. 

de cestas 
básicas 
doadas 
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Projeto que libera jogo 
no Brasil abre crise na 
bancada evangélica 
Contrários à proposta, deputados religiosos acusam líder do 
bloco de ter firmado acordo para votar a legalização da prática 

BRUNO GOES 

bruna pos vb agioia corr br 
paeslia 

DU do avanço na Cá- 

mara dos Deputados do 

projeto que legali zao jogo 
no Brasil, integrantes da 

bancada evangélica troca- 
ram uma série de acusa- 

çõesontem, Parlamenta- 
res ligados ao pastor Silas 

Malafaia, da Assembleia 

de Deus Vitória em Cristo, 
levantaram suspeitas de 

que o lider do bloco, depu- 

tado Cezinha de Madurei- 
ra (PSD-SP), fechouum 
a] rdo secreto Como pre- 

sidente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL), paraavota- 
ção do texto. 

A polêmica se dá porque 

a vedação ao jogos, tal 
como ocorrer hoje, é um 
das principais bandeiras 

dos religiosos. Parte dos 

deputado sustenta que 
Cezinha de Madureira 
aceitou que Lira pautasse 

o projeto, sem consulta ao 
restante do grupo, em 
troca da promessa de que 

também seria votada à 

Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que 

isenta templos religiosos 
do pagamento de Imposto 
Prediale Territorial Ur- 
bano (IPTU). 

Parte do trato já se ma- 
terializou; ontem, o ple- 
nárioda Câmara aprovou 
a PEC queeximeos tem- 
plos do imposto, assim 
comochancelou a urgên- 
cia paraa apreciação do 

projeto de liberação do 
jogo —um instrumento 
que encurtaa tramitação 
damatéria. 

VALORES “DA FAMÍLIA” 
Aa GLOBO, Cezinha de 

Madureira negou ter fe- 
chado qualquer acordo e 
disse que trabalhará para 

obstruir no plenário a vo- 

tação da proposta dos jo- 
gos. Ele afirma que a ban- 
cada é contraa legalização 

eque não há Hexibilização. 

Na Câmara, a maior parte 
do grupo costuma argu- 

mentar quea liberação do 

entretenimento com apos- 

tas seria imoral Ema rá 
os valores conservadores, 

“da familia”. 

Entre telefonemas, 

mensagens de WhatsApp 

“conversas nos corredo- 

res do Congresso, o as- 
sunto na bancada eraum 
só: a suspeita deum en- 

tendimento, sem trans- 
parência, do lider da ban- 
cada evangélicacom o 
presidente da Câmara, 

um dos entusiastas da 

legalização do jogos. 
Úponentes internos de 

Cezinha de Madureira 

arpumentam não ser cri- 

o Lira anunciariaa 

votação da PEC, um tema 

tão caro aos religiosos, 
sem ter feitoumacordo 
préviocoma bancada — 

ou com alguém que fale 
por ela, Eles afirmam 
também que esse texto Foi 

uma sugestão de David 

Soares, filho do pastor RR 
Soares, fundador da Igre- 
ja Internacional da Graça 

de Deus. 

Para se defender, Cezi- 
nha passou a enviar por 
mensagens fotos de uma 

reunião, há cerca de duas 
Semanas, em que estIive- 

ram presentes Arthur 
Liraeo deputado Súste- 

nes Cavalcante (DEM- 

RJj,o parlamentar mais 
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à fe oa 

Encontro. Arthur Lira, emreunião coma presença do ceputado Sóstenes Cavalcante. | gado ao pastor 5 ias Malafaia 

ALA SANTA Pá 
' Venha E] 

Cozinha, Lider da bancada evangélca nega ter feito acordo com Lira 

ligado a Silas Malafaia. 
Procurado, Sástenes ad- 
mitiu que comparecewao 

encontro, mas nepa que 

tenha avalizado qualquer 
pacto com Lira, 
Na ocasião, Lira falou 

sobre os projetos que pre- 
tendia pautar até o fim do 
ano, como a legalização dos 

jugos. Cezinha alega que o 
presidente da Câmara vem 
tentando emplacar a pauta, 

mas a bancada evangélica 
sempre se posicionou de 

forma contrária, 

SENADORES VÃO À CÂMARA 
Olider reconhece que a 

bancada também sugeriu a 

votação da PEC que dá isen- 
ção às igrejas, mas rechaça 
que a negociação configure 

um"tomalá, dácá. 

Ontem, até mesmo sena- 

dores foram à Câmara para 

STF mantém repasse do orçamento secreto de 2021 
Sete ministros acompanharam a decisão de Rosa Weber. Congresso prometeu dar mais transparência ao repasse das emendas do relator 

ANDRE DE SOLIZA 
aneire recai oplosa com br 
Bisa 

pr oito votos a dois, o Su- 
premo Tribunal Federal 

(STE) confirmou a decisão 
dada pela ministra Rosa We- 
ber que liberou a execução 
das emendas de relator, 

também conhecidas como 
Drça me nto secreto, 

Acom panharam Rosa os 

ministros Gilmar Mendes, 

Ricardo Lewandowski, Dias 

Toffoli, Luiz Fux, Alexandre 
de Moraes, Luis Roberto Bar- 
roso e Nunes Marques. Ape- 

nas dois foram contra: Edson 

FachineCârmen Lúcia, 
O julgamento foi no ple- 

nário virtual, em que os mi- 

nistros votam pelo sistema 
eletrônicoda Corte semne- 
cessidade de se reunirem. 

Oorçamento secreto é um 

artifício pelo qual o a 

do ou senador escolhido re- 

lator do orçamento daquele 
ano temo poder de encami- 

tihar diretamente 4os mil- 

nistérios sugestões de apli- 
cação de recursos da União, 
Nesse processo, contudo, 

não é divulgado a nome do 
parlamentar que figura co- 
mo autor da solicitação. Es- 

Se instrumento vem sendo 

usado pelo governo para 
turbinar as emendas de alia- 
dos no Congresso. 
A decisão de Rosa Weber 

ocorreu após um recuo do 

Congresso sobre asmedidas 
de transparência para as 

emendas de 2020 e destra- 

vou O pagamento de R$ 13 
bilhões. À ministra também 
reduziu de 180 para 90 dias 

a prazo pedido pelo Senado 
para a adequação às medi- 

das de transparência para as 
emendas já direcionadas, 
sem prejuizo de uma nova 

prorrogação. 

Na sexta-feira passada, 
cinco dias após a ministra li- 

berar a retomada dos paga- 

mentos, o governo já havia 
distribuído nos três dias an- 
teriores, de 7 a 9 de dezem- 

Licitação para promover governo só tem um vencedor possível 
Ministro do TCU apontou que edital de R$ 60 milhões do Ministério das Comunicações para 'vender' Brasil no exterior foi direcionado 

JOHANHS ELLER 
pena eesGinfagiodo cor Dr 

E empresas apresentaram 

propostas na segunda-feira 
na disputa Pp contrato do 
Ministério das Comunicações 
que vai pagar R$ 60 milhões à 
assessoria de imprensa esco- 
lhida para promover a ima- 
gem do govemno de Jair Bolso- 

naro no exterior, em plenoano 

eleitoral. Mas, pelas regras da 
licitação, duas já entraram na 
concorrência praticamente 

sem chances de ganhar: a We- 
ber Shandwicke a Approach. 
A análise do edital indica 

que apenas à FSB Comunica- 

ção Estratégica tem condições 
de atender a uma parte impor- 
tante das exigências e vencer à 

concorrência. Isso porque o 
governo exige que as agências 
comprovem experiência de 
Do minimo três anós na reali- 
zação de 70% dos serviços lis- 
tados no edital. E dos 19 servi- 
ços listados, 11 se referem ex- 

pressamente a tarefas presta- 

das para o governo federal, 
Ocorre que tanto a Weber 

Shandwick quanto a Approa- 

ch confirmaram ão GLOBO 

que não tiveram nenhuma 
conta com clientes do gover- 
no federal nesse periodo. 

láa FSB atende pelo menos 
cinco ministérios, entre eles 
Desenvolvimento Regional, 

Infraestrutura e Cidadania, 

além de órgãos públicos (Em- 
bratur e Caixa). E a maior 
agência de comunicação do 

Brasil, com faturamento de 

R$ 253 milhões em 2020, se- 
do o anuário do setor pu- 

blicado pela Mega Brasil. Co- 

moo Portal da Transparência 
está desatualizado, não é pos- 
sível saber ao certo quanto ela 

fatura no total como governo. 
Conforme q blog revelou no 

iniciode dezembro, oministro 
do Tribunal de Contas da Uni- 

do (TCU) Walton Alencar 

apontou uma série deirregula- 
ridades na licitação, entre elas 

a possibilidade de direcionia- 
mento por meio das condições 
impostas às competidoras. 
O ministro determinou 

que fossem realizadas oitivas 
e fornecidas informações so- 
bre a concorrência, mas não 
a suspendeu. À apuração so- 

bre as irregularidades ainda 
estã em curso. 

FAVORECIMENTO 

Nos últimos dias, dois advoga- 
dos especialistas em direito 
público fizeram uma análise 
dos termos do edital, com à 
condição de não serem identi- 
ficados publicamente. Ambos 
constataram que a redação do 

documento dá margem ao fa- 
vorecimento de empresas que 
atendem ou já atenderam o 

Executivo lederal. 
Segundo o presidente da As- 

sociação Brasileira de Agênci- 
as de Comunicação (Abra- 

com), Carlos Carvalho, exis- 
tem hoje no Brasil de 10 a 15 
empresas de assessoria pres- 

Palácio do Planalto. Contrato é para divu paro governo Bolsonaro no exteror 

tando serviços para o governo 

federal. Afora a FSB, porém, 
nenhuma dessas grandes 
agências apresentou proposta 

na aberturados envelopes. 
No despacho, o ministro 

também destacou a falta de 
justificativa para o valor da 
concorrência, que além de ser 
omaiorda história, custará pe- 
lo menos o dobro de campa- 

nhas similares descritas no es- 

tudo enviado ao TCU pelo Mi- 
nistério das Comunicações. 
Em 2019, Bolsonaro can- 

celou um contrato da mes- 
ma natureza, orçado em R$ 
30 milhões, alegando que a 

licitação seria “uma das 

muitas fontes de ações escu- 
sas” de grupos no poder. 
Além disso, o senador Ales- 

se inteirar do assunto. Um 

deles, Eduardo Girão (PO- 
DE-CE), por exemplo, 
gravou um video na entra- 
dado plenário sobre o te- 

ma. Ele disse que a legali- 
zação dos jogos representa 
adestruição de e po e 
principios da família. Se- 

gundo o senador, os depu- 
tados estavam dispostos a 
“votar etratorar” — termo 

usado quando às parla- 
mentares se utilizam de 
todos os artifícios legislati- 

vos para aprovar determi- 
nado projeto. 
— Estou aqui nesse 16 

de dezembro, na frente da 

Câmara dos Deputados, 
vou dar uma informação 
para você e pedir asua 

mobilização. Sem você 

saber, semo Brasilsaber, 
de forma sorrateira, foi 
marcada naúltima sessão 

doano a liberação dos 

jogos de azar —alardeou 
Girão nagravação. 

bro, R$ 760,8 milhões para 

atender indicações de par- 
lamentares. 
Após um imbróglio envol- 

vendo Supremo é Congres- 

so em torno das emendas de 

relator, o presidente do Se- 
nado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), encaminhou 
um documento em que dis- 
se que Câmara e Senado vão 
cumprir a determinação da 

Corte para dar transparên- 

cia ao orçamento secreto 
não só para destinação de 
emendas futuras, como fora 

sugerido inicialmente pelo 
Parlamento, mas também 
para os valores do passado. 

sandro Vieira (Cidladania-SE) 
e a deputada federal Tábata 
Amaral (PSB-SP) entraram 
com uma ação popular na 8º 

Vara Federal de Brasília para 
pedir a suspensão da concor- 
rência, como mostrou o colu- 

nista Lauro Jardim. Os parla- 

mentares já haviam acionado 
o TCU pedindo a apuração das 
suspeitas em torno do edital. 
Em nota, a FSB afirmou que 

não houve “lavorecimento e 
direcionamento” eque “as três 
agências que disputam à licita- 
ção atenderam às exigências 
de habilitação na fase de docu- 
mentos”, Segundo a agência, 
“não procede, portanto, que 

apenas a FSB cumpriria 70% 
dos serviços listados no edital”, 
A nota reforça que “todas as 
empresas cumpriram as exi- 
gênciase foram parsumanova 
fase da disputa” e, nesta nova 

etapa, “as três agências inici- 

ama disputaem pé de igualda- 
de”. ps às sig ha- 
bilitação de documentos, a 

avaliação de qualificação téc- 
nica, a que a reportagem se re- 
fere, ainda não havia sido feita, 
O que ocorreu foi a análise em 
termos jurídico, fiscal e traha- 
lhista, além da qualificação 
econômico-financeira. 
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MINISTÉRIO DO TURISMO, MUSEU DO AMANHÃ, PREFEITURA DO RIO : INSTITUTO CULTURAL VALE apnescnro: 

IRUUNO 
TEMPOS AMAZON CDS 

É antrada às 17h 
|) 

das 1h às 18h) 

à domingo 

Mona DA aiça 

À Museu fun 

SEJAMOS RAÍZES Inspirados no conhecimento 
científico, nos saberes dos povos 

DE NOVOS TEMPUS tradicionais e no potencial de 

vida e prosperidade oferecido 

ABERTURA 17.DEZ por uma floresta mantida em pé, 

NO MUSEU DO AMANHA apresentamos múltiplas visões 
ADQUIRA SEU INGRESSO  sobreos tempos da Amazônia 

| NZ 
truturos EN e Museu do Amanhã 

ED INSTITUTO DA o : 
CULTURAL A 
VALE 

ELES DIF CONTELOSO BEALIZADAM 

Oglobo mesm aee ns ços 
É “LAPA ; “putasaão E ao cábuu roadua 
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Lula lidera, e disputa por 3º via segue indefinida 
Pesquisa Datafolha mostra petista com 47% das intenções de voto, com 26 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, 
nome rejeitado por 60% dos eleitores. Estreia de Moro embola briga por candidatura alternativa à polarização 

MARLENCOUTO 

ORE SPT 

Ar pouco mais denove meses 
daseleições de 2022 ,0ex- 

presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) segue à frentena 
disputa pela Presidência, re- 
vela pesquisa Datafolha divul- 
gada ontem pelo jornal “Fo- 
lha de S.Paulo” O instituto 
mediu as intenções de voto 

em dois cenários. Naquele 
em que há mais nomes testa- 
dos, Lula aparece com 47% 
dos votos, contra 21% do pre- 
sidente Jair Bolsonaro (PL). 
A disputa entre os nomes 

que tentam viabilizar uma 
candidatura de terceira via es- 

tá embolada. O ex-ministroda 
Justiça Sergio Moro (Pode- 
mos) é quem tem numerica- 
mente omelhor desempenho, 
com Sh das intenções devoto, 
Em seguida, aparecem o ex- 

governador do Ceará Ciro Go- 
mes(PDT), com 7, eo gover- 
nador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), com 3%. 
Os senadores Simone Te- 

bet (MDB) e Rodrigo Pa- 
checo (PSD) somaram 1% 
cada. Já Alessandro Vieira 

(Rede), o ex-ministro Aldo 
Rebelo (sem partido) e Feli- 
pe D'Ávila (Novo) não pon- 
tuaram. Outros 8% votari- 
amem branco ounulo, e 2% 
não o pinaram, 

No segundo cenário, com 
número menor de concor- 

rentes, Lulatem 48% das in- 
tenções de voto. Como a 

margem de erro é de dois 
pontos percentuais para 
maisou menos, o petista po- 

de ter votos suficientes para 
garantir vitória |á no pri- 
meiro turno. Bolsonaro so- 
ma 22% dos votos. Moro e 

Ciro seguem com, respecti- 

vamente, 9% e 7%, enquan- 
to Doria oscila para 4%. Os 
percentuais de voto em 
cânco e nulo são às mes- 

mos do primeiro cenário. 
Não é possível fazer uma 

comparação das intenções de 
voto com o levantamento an- 
terior, de setembro, uma vez 
que os cenários são diferentes. 
Em um eventual segundo 

turno, Lula venceria todos 
os adversários. Contra Mo- 
ro, a vitória seria a mais 

Entre os que ganham até 
dois salários minimos, 
Bolsonaro soma apenas 
16% dos votos 

apertada. Lula teria 57% 
contra 31% do ex-juiz. Na 

disputa contra o atual presi- 
dente, Lula venceria Balso- 
naro por 59% a 30%. O pe- 
tista também supera Ciro 

(56%a26%)eDoria(60Ma 
20%). Bolsonaro, por sua 
vez, perde para todos os 

concorrentes em um even- 
tual segundo turno. 

IMPACTO DA RENDA 

O instituto também mediu a 
rejeição aos candidatos. Bol- 
sonaro temo pior indicador: 

60% dos eleitores dizem que 

não votariam de jeito ne- 
ahum nele em 2022, Em se- 
tembro, à percentual era se- 

meihante, de 59%. Lula, por 
sua vez, registrou queda de 
quatro pontos na rejeição, de 
38% para 34%. A taxa de Do- 
riafoi de 37% para 34%. 
Moro, por sua vez, não é 

escolhido de jeito nenhum 

INTENÇÃO DE VOTO 
Resposta estimulada e única, em % 

Situação À 

Lula (PT) 

Jair Baisonaro (PL) 

E 21% 

BM 9% 

Ciro Gomes (PDT) 

7% 

João Doria (PSDB) 

E 3% 

Smone Tebet (MDB) 

[1% 

[15% 

0% 

D% 

Fel pe EiAvia (Novo) 

0% 

Em brango/nuls/nenhum 

E 8% 

Não sabe 

EZz% 

Forte; Pesquisa Datato ha présencial com 2.666 pessoss com 16 

O 47% 

Sergio Moro (Podemos) 

Rodrigo Pacheco (PSD) 

A essandro Viera (Cidadania) 

Situação B 

Luta (PT) 
Pee E 

Jair Bolsonaro (PL) 

e 22% 

Sergio Moro (Podemos) 

E 9% 

Ciro Gomes (PDT) 

mm 7% 
João Doria (PSDB) 

4% 

Em branco/nu 0/nenhum 

E au 

Não sabe 

12% 

Ado Rebeio (sem partido) 
Cenários de segundo turno 

(3 
e 

Luta (PT) 

O 5% 

Jair Bolsonaro (PL) 

TE 30% 

Erano/nulo nenhum: 10% 
Não sabe 1% 

Q 
O 

anos ou mars de 13 a JE de dezembro, À margém de srro mávima 
é do dois ponios percentuais para mais ou para manos. 

por 30% dos eleitores, en- 
quanto Ciro soma 26%. Me- 
nos conhecidas. os demais 

candidatos têm percentuais 
menores de rejeição. 
Em relação aos perfis do 

eleitorado dos principais 
candidatos, o Datafolha mos- 
tra cenário semelhante ao de 
levantamentos anteriores no 

Alckmin: “Dei o primeiro passo, 
agora vamos conversar muito 
Ex-governador deixou o PSDB e avalia ingressar no PSB para ser vice de Lula 

GADPRMLE 

TER dia após deixar o 
PSDB, o ex-governador 

de São Paulo Geraldo Alck- 

min disse ontem que “go. 
gundo passo”, ou seja, anun- 
ciar a qual partido vai se fili- 

ar, depeni nde de “conversar 

muito” e “ouvir muito”. Co- 

tado para ser candidato a vi- 
ce-presidente na chapa do 

petista Luiz Inácio Lula da 
Silva, Alckmin analisa con- 
vites para entrar no PSB, 
PSDeno Solidariedade. 

Aliados esperam uma deci- 
são de Alckmin para o ano 
que vem. O ex-governador Ê 

conhecido por não tomar de- 
cisões no calor do momento. 
A desfiliação do PSDB, por 
exemplo, concretizada ante- 
ontem, vinha sendo cogitada 

há sete meses. 
Em um discurso durante 

congresso no Sindicato Na- 
ciunal dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos (Sind- 
napi), em Mongaguá, no li- 
toral paulista, Alckmin dis- 
seque os políticos devem fo- 
car na “pacificação” do pais. 
— Eu dei o primeiro passo. 

Agora, nús vamos ouvir muito, 

conversar muito, para poder 
dar um segundo passo. Então, 
vamos aguardar, a hora é de 

ouvir bastante econversarhas- 

tante. E nesse momento, é o 

momento de grandeza politi- 
ca, deespirito públicoedeuni- 
do —afirmouo ex-governador. 

INICIATIVA “NECESSÁRIA” 
Sobre a saida do PSDB, Alck- 

min afirmou que à desfilia- 
cão ocorreu devido a mudan- 
ças que aconteceram Do par- 
tido ao longo do tempo. 

— Fui um dos fundadores 
do PSDB, 33 anosatrás. Não 
é com alegria que a gente faz 
isso. Mas é necessário. Esta- 
mos vivendo um outro mo- 
mento da vida política, 
Aliado histórico de Alck- 

primeiro turmo. O ex-presi- 
dente Lula tem desempenho 
melhor entre aqueles com 

menor renda (55%. 56%, no 
primeiro e segundo cenári- 
os), menos escolarizados 
(56% nos dois cenários) e 
mais jovens (53% e 54%). O 

petista também segue com 
desempenho ainda maior no 

Lula (PT) 

O 5 7 

Sergio More (Podemos) 

TE 31% 

Erano/nulo/nenhum: 12% 
Não sabe, 15 

Editora de Arte 

Nordeste (63% e 61%). 
já Bolsonaro se destaca en- 
tre os mais ricos: chega a 37% 

entrequem ganhade5a 10 sa- 
lários minimos e 34% entre 
eleitores ouvidos com renda 

acima de 10 salários. O mes- 

mo é observado no desempe- 
nho de Moro, que chega a 
15% e 17% respectivamente 

Composição. À ckmin, que deixou o PSDE e pode integrar a chapa de Lula 

min, o ex-deputado estadual 
Pedro Tobias, que foi presiden- 
te estadual do PSDB, também 
deixou o partido. Ontem, ele 
afirmou que a sigla se afastou 
da social democracia, “Após 
30 anos, deixo o ninho tucana, 
que, infelizmente, não é mais 

“social e democrata " escreveu 
ele, no Twitter. Em sua carta 
de desfiliação, Tobias afirma 

ainda que hoje o partido é cen- 
tralizador e “tocado apenas 
por vaidades pessoais ou pro 
jetos eleitorais”. 
Ao comentar a polarização 

política, o ex-governador 
paulista afirmou que “reto- 
mar o diálogo” é fundamen- 
tal para que o país volte a ter 
crescimento econômico: 

— que é importantenes- 

Doria anuncia equipe de economistas para campanha 
Ão apresentar nomes que atuarão em plano de governo, tucano alfinetou Bolsonaro e disse que 'gasolina do posto Ipiranga acabou” 

GUILHERME CAETANO 
lara caetano agia br 
GhGRRLO 

Gus Paulo é 
pré-candidato do PSDB 

à Presidência da República, 
João Doria anunciou ontem 
novos nomes dogrupo que o 

aconselhará na economia. 
Farão parte do que ele cha- 

mou de “comnitê econômico” 

as economistas Ana Carla 

Abrão, Vanessa Rahal Cana- 
doe Zeina Latif. Semana 
sada, Doria já havia escalado 

ara O grupo seu secretário 

asas Planejamento, 
Henrique Meirelles, filiado 
ao PSD. que lançou à pré- 

candidatura de Rodrigo Pa- 
checa à Presidência. Ele será 
o porta-voz. O comitê ajuda- 

rá Doria a formular as politi- 

cas econômicas que preten- 
de apresentarem sua campa- 
nha em 2022. 

Durante o anúncio da 

equipe, emum hotel no Cen- 
tro de São Paulo, Doria alfi- 
petou o ministro da Econo- 

mia, Paulo Guedes, que, du- 
rante a campanha de 2018 
era chamado de “posto Ipi- 

ranga” por Jair Bolsonaro. 

—A gasolina do posta Ipi- 
ranga acabou, Nós não tere- 
mos posto Ipiranga, tere- 

mos uma usina de talentos. 
Aqui não vai prevalecer o 
improviso — disse Doria, 
Ana Clara é doutora em 

Economia pela USP e foieco- 
nomista do Banco Central e 
economista-chefe na consul- 

toria Tendências. Vanessa é 

doutora em Direito Tributá- 
rio pela PUC-SP e foi auxiliar 
de Guedes no Ministério da 

Economia. Zeina, por sua 
vez, é associada à Gibraltar 

Consultoria, doutora em 
Economia pela USP e traba- 

lhou em instituições como 
XF, HSBC e Royal Bank of 
Scotland. Durante o exerci- 

nesses mesmos 

Entre quem g até dois 
salários mínimos, Me lhgnaro 
soma apenas 16% dos votos, 
40 pontos percentuais a me- 

nos que Lula. Em setembro, 
quando foi divulgada a pes- 
quisa anterior, essa distância 

era menor, de 34 pontos. 
Em meio à piora de indica- 

dores econômicos, a expecta- 
tiva no Palácio do Planalto é 

que o pagamento do Auxílio 
R$ 400, substituto do 

Er Família, amenize o bai- 
xo desempenho de Bolsonaro 
entreos mais pobres, Para libe- 
rar recursos ao programa, O 
governo apresentou ao Con- 

gresso a PEC dos Precatórios, 
já a ia rs parlamenta- 
res, que mm pagamentode 
despesas federais decorrentes 
de sentenças judiciais e altera 
o cálculo do teto de gastos. 
Bolsonaro tem seu me- 

lhor desempenho no Sul do 
país (25% no primeiro cená- 
rio e 27% no segundo). Mo- 
EO também sobe para em 

torno de 12% a 13% na regi- 
ãoeno Sudeste. No Nordes- 
te, o ex-juiz soma 3%, pata- 

mar semelhante ao de Do- 
ria. Ciro Gomes, por sua 
vez, tem votação homogê- 
nea em todas as regiões. 

Entre os evangélicos, embo- 
ra Lula lidere, sua vantagem é 
menor em relação a Bolsona- 
ro. O petista soma 38% no pri- 
meiro cenário e 39% no se- 
gundo. Já Bolsonaro chega a 
31% e 33%, respectivamente. 

A indicação donomede André 
Mendonça, que é evangélico, 
para a vaga aberta no Supremo 
Tribunal Federal (STF) não 
surtiu efeito nos votos de Bol- 
sonaro no segmento, ainda se- 
gundo o instituto. 

se momento, que à pais pas- 

sa pordificuldade,éa parifi- 
cação € o primeiro passo pa- 
ra isso é retomar o diálogo, 

para poderenfrentar ogran- 
de desafio que é a retomada 
do crescimento, as pessoas 
terem emprego, renda, po- 

derem viver dignamente. 
Enquanto pensa sobre seu 

futuro, Alckmin avalia a possi- 

bilidade de concorrer ao quin- 
to mandato como governador 
ou de integrar a chapa presi- 
dencial de Lula. Se optar por 
ser governador, a caminho 
mais provável, hoje, é que se fi- 
lie ao PSD, de Gilberto Kassab. 
Hã uma negociação também 
para que ele entre no PSB ese- 
ja o indicado para a vice-presi- 
dência. O acerto depende do 
apoio do PT à candidatura do 
socialista Márcio França ao 

governo paulista, o que imp 
caria na retirada da candidatu- 
ra de Fernando Haddad (PT), 
A possibilidade mais remota é 

cio da função, Zeina não pu- 

blicará sua coluna às quartas- 
feiras na editoria de Econo- 
miadoGLOBO. 

O tucano afirmou que ain- 
da deve anunciar outros 
dois nomes da sua equipe 
econômica em janeiro. 
Questionado sobre a baixa 

colocação nas pesquisas elei- 
torais — ele aparece com 2% 
no Ipec e 4% no Datafolha, 
ambos divulgados esta sema- 
na —, Doria disse acreditar 
que o cenário deve mudar à 
“a a RR 

ão 4 a dar mais aten- 
ção às oleições presidenciais, 
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Pacificação com ACM 
Neto abre caminho para 
Maia voltar aa DEM 
Ex-presidente da Câmara é cotado para assumir a direção da 

sigla no Rio e liderar distanciamento em relação a Cláudio Castro 

CAMILA EARLR 
gama rar urfiagisto sen Sr 

ex-presidente da Câma- 

O ra Rodrigo Maia (sem 
partido-R]J) se reaproxi- 
mou do presidente nacio- 

nal do DEM, ACM Neto. 

Os dois haviam rompido no 
início do ano por divergên- 

cias na escolha do sucessor 

do deputado no comando 

da Casa. Agora, a reconcili- 
ação abre caminho para 

que o parlamentar volte à 

siplada qual foi expulso em 

junho e assuma a direção 
do partido no Ria. 

A pacificação entre Maia é 

Neto começou em outubro 
em um café da manhã em 

que estava o ex-ministro da 

Saúde Luiz Henrique Man- 
detta co governador de Goi- 

às, Ronaldo Caiado, ambos 

filiados ao DEM. O encon- 

tro, promovido pelo ex-mi- 
nistro, aconteceu antes do 
evento que oficializou a fu- 

são do partido como PSL e 
criou o União Brasil. A nova 
legenda aguarda o aval do 

Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) para ser concretiza- 
da, oque deve acontecerem 

| | 

janeiro. A partir de então, os 
ex-amigos, que chegaram 
até a trocar ofensas no auge 
da briga, voltaram a se en- 

contrar com frequência. 

DIRETÓRIO VAGO 

Paralelamente a isso, o parti- 

dono Rio ficou com o diretó- 
rio vago, Desde outubro, 
uando findou a intervenção 

à executiva nacional do 

DEM, motivada pela expul- 
são de Maia, não houve no- 

meação de um novo coman- 
do estadual para a sigla, que 
continuou presidida provi- 

soriamente pelo deputado 

federal Sóstenes Cavalcante, 

um dos principais líderes da 
bancada evangélica. O parla- 

mentar, porém, é próximo do 

presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e vai seguir para o mes: 

mo partido que ele. 

A articulação para que 

Maia volte ao DEM e assu- 
ma a direção estadual do 

partido — presidida por 

seu prai, o vereador carioca 

Cesar Maia antes da inter- 
venção nacional — faz par- 

te de estratégia de ACM 

Neto de revidar a rasteira 
que levou de Valdemar 

Costa Neto, presidente do 

PL. Para age er Boslonaro 
em seu partido, o manda- 

chuva da sigla do Centrão 

aceitou romper os acordos 
que tinha com Neto na Ba- 
hia, estado no qual o de- 

mista pretende concorrer 
ao governo, No lugar, Val- 
demar prometeu apoiar o 
ministro da Cidadania, Jo- 

do Roma (Republicanos). 
Em resposta à movimen- 

tação do PL, Neto pretende 

colocar alguém de sua con- 
fiança no comando do futu- 
ro União Brasil no Rio e, as- 
sim, não apoiar o candidato 

de Valdemar ao governo do 
estado, o governador Cláu- 
dio Castro, que pretende 

tentar a reeleição. Antes de 

brigarem, o presidente do 
DEM e Rodrigo Maia ti- 

nham uma relação de anos. 

O parlamentar também tem 

uma força política relevante 
no estado por ser aliado do 

prefeito do Rio, Eduardo Pa- 

es (PSD), e outros políticos 

tradicionais Auminenses, 
Para pavimentar a volta 

de Maia ao partido e, por 

consequência, Std dStemn- 

são aa comando do União 

SEU 

MITUNO WAVE 
CREATION 32 

tai 
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Juntos. Aorgem da briga entre Rodrigo Mais e ACM Neto foi a sucessão para a presidência da Câmara ro início do ano 

PT aprova discutir 
federação com PV, 
PSB, PCdoB e PSOL 

> Odiretório > Comrisco 

nacionaldoPT  deseratingido 

aprovouontem  pelaclâusula 

aaberturadas  debarreira 0 

comversascom  PldoBse 
PSB, PCdoB, tornou o prin- 
PvePSOLpara  cipalinteressa- 

atormaçãode  doncassunto. 

umajederação  NoPSE a 

bancada fede- 

> Aunigoteria raljá deu aval. 

como objetivo 

principalfortas > Opresidente 
leceracandda-  doPV José 

turado ex Luiz Penna. 

presidente Luz afirmou que 

Inácio Lula da tem interesse 

Sivaao Planal-  nafederação. 

to em 2022 (Sérgio Roxo) 

12)", 

QUAL SEJA ELE 

Brasil Auminense, Neto 
tem conversado com o vi- 
ce-presidente nacional da 

PSL, Antonio Rueda, Nos 
planos originais da futura 

legenda, a presidência do 

diretório do Rio ficaria 
como PSL, hoje comanda- 
do pelo prefeito de Belford 

Roxo, Waguinho. 

Esse é um dos principais 
obstáculos para os planos de 

Neto. Isso porque Wagui- 

nho é apadrinhado por Rue- 
da, e, na avaliação de mem 

bros do PSL, dificilmente o 

cacique da legenda abriria 

mão do comando no Rio. 
Outro entrave é como fi- 

cará o grupo político de 

Maia. Com a sua expulsão, 
seus aliados planejavam mi- 
rar para o PSD, assim como 

Eis Eduardo Paes quando 

deixou à DEM em maio. O 
ex-presidenteda Câmara es- 

= cá am, 

FOR 

+ TÊNISALLSTAR 
“— * CANOALTO 

TETE 
” 1 1d 

da LES NO: 
% RE!) , a; 

tará no Rio neste fim de se- 
mana para conversarcomos 
companheiros e decidir 

seus próximos passos. 
Uma eventual volta de 

Maia ao DEM, com ele as- 

sumindo a presidência do 
partido no Rio, também be- 
neficiaria Sóstenes. Isso 

porque, com oex-presiden- 

te da Câmara no futuro 
União Brasil, Waguinho, 

desafeto político do parla- 

mentar evangélico, sairia 
enfraquecido. 

A origem da briga entre 

Maia e Neto foia sucessão pa- 

raa presidência da Câmara. 
Enquanto o deputado apoiou 

Baleia Rossi (MDEB-SP), boa 
parte da bancada do DEM 
aderiu à candidatura de Ar- 
thur Lira (PP-AL), que tinha 

o apoio do presidente Jair 

Bolsonaro. Maia se sentiu 
traído por Neto. 

Praga eestibo er DÊ ui mn big Pinbcrt + Pniepea PA ba he RES 

TÊNIS ALLSTAR 
CANO BAIXO 
COURO 
a 
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Drive-thru do tráfico no DF 
NAMES Suspeito disse estar “acostumado a cometer crimes ser ||berado pela Justiça” 

RETRATO LEMBRADO 
Mulheres confirmam acusações contra 
Kalil ao depor à polícia e a promotoras 

Q 
“Foi doloraso 
relembrar 

tudo (...] 
quando 

chegueiem 
cosa, me senti 

aliviado” 

Letícia 

Domingues, 
que acusa Kalil 

de tê-la 
estuprado em 

1991 

“o trrho (que 

tirei Luma 

coisa de mim 

que enterro” 

Samantha 

Pearson, que 

acusa O 

médico de 

assédio moral 

em 2019 

Mais de 10 
mil partos 

FÂMELA DLAS 

E JANAINA FIGUETEIO 
rango cenir Je 

Ministério Público e a 

Polícia Civil de São Pau- 
lo já ouviram duas mulheres 
CLIO dO LLC TT O gineco lo T15- 

tac obstetra Renato Kalil de 

assédio moral e de abuso se- 
xual, depois de a influencia- 

dora Shantal Verdelho ter 

dito que sofreu violência 
obstétrica no parto coman- 
dado pelo médico. Os depoi- 

mentos não devem resultar 

em acusações diretas, por- 
que são relacionados a cri- 

Mes que ah] PresCreveram 

ou não eram tipificados na 
época em que teriam sido 

cometidos. Mas podem aju- 

dar a delinear um compor- 
tamento do obstetra, à me- 
dida que as investigações 

avancem, Uma nova denún- 

cia de violência obstétrica 

contra o médico foi feita à 
imprensa, pela psicanalista 

Isadora Garaventa. 

A bancária Leticia Do- 
mingues depôs na Delega- 
ciada Mulher de Jaguaré, na 

Zona Oeste de São Paula, e 

reafirmou ter sido violenta- 
da em 1991. A jornalista bri- 

tânica Samantha Pearson 

foi ouvida pelas duas pro- 
motoras que instauraram 
um procedimento de inves- 

tigação criminal na Promo- 
toria de Enfrentamento à 
Violência de Gênero, Do: 

méstica e Familiar contra à 

Mulher sobre os comentári- 

os que ouviu sobre seu cor- 
po ea humilhação que disse 

ter sotrido quanto examina- 

da pelo médico. 
Em nota, Kalil considerou 

a denúncia de Letícia e de 

Monica Scaldaferri, que q 
acusou de assédio sexual em 
1993, após um parto trau- 

mático, de “histórias fanta- 

siosas” e estranhou os rela- 

tos terem vindo à tona “30 
anos depois”. Kalil já havia 

negado violência obstétrica 
no parto de Shantal, afir- 
mando que as denúncias são 

baseadas em trechos do vi- 

deo do parto, que teria sido 
feito sem problemas, tira- 

dos do contexto. Em relação 

às acusações de Samantha e 
de Isadora, a defesa do mé- 
dico mantém à posiciona: 

mento de que “aguarda com 

tranquilidade a apuração, 
que Ha ca mm prerar | im pro- 

cedência das denúncias”. 

Letícia depós por aproxi- 
madamente quatrohorasna 
delegacia, na quarta-feira. À 
bancária de 48 amos afir- 

mou que se sentiu aliviada, 
“como se um grito hã muito 

tempo preso tivesse, final- 

mente, extravasado”. 

— Mexeu muito comigo, 

> Com mais de 35 anos de 
carreira, o obstetra Renato 

Kalil de 60 anos, alirma já ter 

feito mais de 10 mil partos.Ele é 

formado em Medicinapela 
Faculdade de Ciências Médicas 

da Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo. 

Antes de virar crime. O caso narrado por Samantha é de 2018, quando não estava tpilicada a volência ps colópica contra mulheres. mas a jornalista considera importante falar 

| 

ES rs 

mm. a da] 

“improcedência” Médico nega asacusações e dz que provara inocência 

toi bem doloroso relembrar 

tudo. A delegada, apesar de 
todo o respeito, fez pergun- 

tas que a gente nem imagi- 

na, como: com qual mão ele 

segurava o pênis? Como es- 
tava amarrado O meu Po 

pão? Teve uma hora que co- 

mecei achorar e precisei to- 
mar um rivotril. Mas quan- 
do cheguei em casa e colo- 

queiacabeça no travesseiro, 
mesentialiviada —relata. 
Otemordabancáriaagora 

é que os crimes de que acusa 

Kalil fiquem impunes, por 
serem considerados pres- 
critos 12 anos após o ocorri- 

do, segundo o Código Penal: 
— Isso meda raiva, porque 

> Segundo seu curriculo, Kalil 
também despecialistaem 

videoendoscopla pélvica. O 

procedimento serve para 

detectar e corrigir casos de 

endometriose, ovários policis- 

ticos e aderências causadas 

porcirurgias: 

só eu fui penalizada até ago- 
ra. Eu só quero justiça e vou 
correr atrás disso até o fim, 
De acordocoma advogada 

criminalista lzabela Borges, 
apesar de os crimes descri- 
tos terem em tese prescrito, 

devem ser relatados ao Mi- 
nistério Público, para que 
um estudo detalhado con- 
firme se não é possivel fazer 
algum tipo de acusação. 
— É importante lembrar 

que a analise minuciosa pa- 
ra a integral compreensão 

dos casos apenas é possível a 
partir do estudo detalhado 
dos relatos das vítimas. E 
imprescindível que bus- 
quem o Ministério Público 

> Sua clínica, em um prédio co- 
mercialno Itaim-Bibi, “ona Sulde 

São Paulo, oferece também trata 

mento de reprodução assistida. 

>» Oobstetra é irmão do cardio: 

logista Roberto Kalil Filho, que 

atendeu os ex-presidentes Luiz 

Sexta-teira 17122021] O GLOBO 

e seus advogados para estu- 

darem como proceder em 
cada caso — recomenda. 

— Foi muito bom falar 
com elas, me deixou mais 

tranquila e com a sensação 
que fiz a coisa certa — disse 
Samantha, correspondente 

no Brasil do jornal The Wall 

Street Journal, depois de de- 
por no Ministério Público 
de São Paulo. 

Samantha disse que as 

promotoras explicaram que 
existe no Brasil o crime de 

violência psicológicacontra 

mulheres que se encaixaria 
em relatos como o da jorna- 
lista. Mas foi tipificado de- 

pois do episódio narrado 
por Samantha. 

-— (que aconteceu comi- 

go foi em 2019, antes desta 

lei. Me falaram como é im- 
rtante que qualquer mu- 

her que sofreu algo dessa 

natureza fale. Sei que não é 
fácil, mas assim nos senti- 
mos menos sozinhas — de- 
clarou Samantha, —Mesin- 

to melhor, sinto que tirei 

uma coisa de mim que en- 
terrei, co apoio tem sido in- 

crível, Tanto de pessoas que 

meconhecem, comode pes- 
soas que nunca conheci, De 
mulheres, mas de homens 

também, 

O depoimento da psicana- 
lista Isadora Garaventa, de 

Ff anos, à revista Crescer. 

foi de violência obstétrica 
que teria ocorrido há seis 
anos. Isadora disse que Kalil 

realizou um parto normal 
com episiotomia, teria dado 

Inácia Lula da Silva, Dilma Rous- 
seffe Michel Temer e hoje é 

professor da USP. Os irmãos se 
atastaram, segundo pessoas 

próximas, 

> Qmédico teve chentes tamo- 

sos. como a apresentadora Lucia 

o chamado “ponto do mari- 
do" apósa cirurgia e chama- 
do o ex-companheiro da psi- 
canalista para ver que, ape- 
sarde Ler dado à luz, elaesta- 
va “virgem de novo”, 
— Ele disse: “Olha aqui 

que lindo, está virgem de 

novo. Tá vendo, gostou as- 

sim? Está bem pequenini- 
nho” —acusou. 

IMPLANTES HORMONAIS 

Isadora disse que no pré-na- 
tal já se incomodava com o 

comportamento do obste- 

tra, que comentava assun- 
tos intimos de outras paci- 
entes que ela conhecia, di- 

zendo quem estava com do- 
ença sexualmente trans- 
missível, quem queria fazer 

aborto E quem não COStiu- 

mava pagar à conta. À psica- 
nalista diz que procurava ig- 
noraros comentários, poiso 

ginecologista foi o respon- 

sável por realizar sua fertili- 
zação in vitro e ela não con- 

ser Lit pro urar cuiro mé- 

dica para acompanhá-la. 
A escolha de um novo gi- 

necologista só aconteceu 

cerca de um ano e meio após 
o nascimento da filha, de- 
pois de passar malcomo uso 

de implantes hormonais in- 

dicados por Kalil, segundo 
Isadora. Ela relatou pensar 
ter seis implantes ção. 

nando, mas ao passar mal e 

realizar exames, descobriu 
queeram mais de 10: 

— Era uma dosagem bizar- 

ra. Estava inchada, não con- 

seguia dormir, sóchorava. 

na Gimenez e 05 ex-jogadores 
Ronaldo e Roberto Carlos. Em 

entrevista à "Folha de 5. Paulo”, 
em 2013, ele atribuiu o sucesso à 

suacapacidade de “ouvir as 
pessõas',0 que faz com que suas 

consultas demorem edisse que 

não se iormou para “ficar rico” 

PuRA 

AETSSAR 
aPONTE 
ACE AS 
FARA 
dq DEDE 
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Gerente vira réu por 
barrar delegada negra 
em loja de Fortaleza 
Juiza de vara criminal do Ceará aceita denúncia e funcionário 

que impediu policial tem dez dias para apresentar defesa 

ARTHUR LEAL 

Ci SA] 

Assis Justiça aceitou a denún- 

ciado Ministério Públi- 

co do Ceará e tornou réu por 
racismo o português Brono 

Filipe Simões Antônio, de 

32 anos, gerente da loja de 
roupas Zara deum shopping 
em Fortaleza. Antônio res- 

ponderá à acusação de ter 
agido de forma discrimina- 
tória contra a delegada Ana 

Paula Barroso, de 39 anos, 

uma mulher negra em Ade 
setembro. O gerente a im- 
pediu de entrar no estabele- 

cimento alegando que a po- 

licial não estava com másca- 

ra de proteção contra a Co- 
vid-19, o que não foi feito 
com outros clientesbrancos 

sob as mesmas condições, 
conforme mostraram ima- 

gensdecâmerasdeseguran- 

ca obtidas pela Polícia Civil 

no curso do inquérito. 
A denúncia foi recebida 

terça-feira pela juíza Mari- 

leda Frota Angelim Timbo, 
da 14º Vara Criminal do Ce- 
ará. A juíza deuum prazo de 
dez dias para que o gerente 

apresente por escrito sua 
defesa. “Provada a materia- 
lidade e determinada a au- 

toria, a peça vestibular acu- 

satória preenche as condi- 

ções que autorizam a admis- 
são da pretensão punitiva, 

iniciando o processo, com a 

ossibilidade de ampla de- 

lena aos acusados”, escreveu 
Marileda. 

— À justiça está sendo fei- 
ta — comentou Ana Paula 

em relação à aceitação da 
denúncia. 

'ZARA ZEROU' 
A denúncia de racismo do 

gerente se fortaleceu quan- 

do, em depoimentos toma- 
dos pela Polícia Civil com 
funcionários e ex-foncioná- 

rios da loja, descobriu-se 

Espalhada por navegadores, 
tatuagem ficará restrita a bordo 
Desenhos no rosto, cabeça, nuca ou garganta impedirão entrada na Marinha 

JULIA LINDNEE E BRUNO ALFANO 
bmaiogiato com tr 

Basa Ee 

Senado aprovou ontem, 

em votação simbólica, 
um projeto de lei enviado 
pelo governo que proibe o 

ingresso ao ensino daMari- 
nha de pessoas com qual- 
quer tipo de tatuagem na 
cabeça, no rosto, nuca ou 
garganta. Como já passou 

pela Câmara, o projeto ago- 
ra segue para sanção do 

presidente Jair Bolsonaro. 

Em 2016, 0 Supremo Tri- 
bunal Federal havia impe- 
dido a proibição de tatua- 

gensa candidatos acargo 

público, mas abriu exceção 
para situações que violas- 

sem valores constitucio- 

nais. Como forma de con- 

tornar a regra, a redação do 
projeto aprovado pelo Con- 

gresso incluiu questão de 

segurança como justificati- 
vada restrição, 

“E vedado o uso de qual- 

quer tipo de tatuagem na 
região da cabeça, da rosto e 
da face anterior dó pescoço 

que comprometa a seguran- 
ça domilitar ou das opera- 
ções, conforme prevista em 

ato do Ministro de Estado 

da Detesa , diz o projeto 
aprovado no Senado, 
O relator do projeta no 

Senado, Marcos do Val ( Po- 
demos-ES), considera que a 
restrição “não é atípica ou 

desproporcional”. Do Val 

citou que a limitação é apli- 
cada nos Estados Unidos e 
que “lá, assim como em 
outros países, esse contexto 

não é considerado ofensivo 
ao direito da liberdade de 
expressão”. 

Atualmente, já é proibido 
vacesso à Marinha de 
quem tenha tatuagens com 
“alusão a ideologia terroris- 

taou extremista contrária 

às instituições democráti- 
cas, a violência, a criminali- 

dade, a ideia ou ato libidi- 

noso, a discriminação ou 
preconceito de raça, credo, 

sexo ou origem ou, ainda, a 

ideiaou ato ofensivo às 
Forças Armadas”. Não ha- 
via, entretanto, restrição 

Limites. Bolsonaro natininha: governo usou brecha permitida pelo STF 

expressa a determinadas 
partes do corpo de qualquer 

tipo de tatuagem. 

TRADIÇÃO MARÍTIMA 
Ahistoriadora Silvana Jeha, 

autora do livro “Uma histó- 

ria da tatuagem”, lembra 
que o adorno é uma tradi- 

Gão maritir tia ij Le Fernonta 

ao século XVI e influenci- 
ou profundamente o com: 
portamento da sociedade. 

— Tem tatuagem nos 200 

POLÍCIA 
CIVIL 

Brasil | 13 

Justiça está sendo feita” Videos que mostraram comportamento diferente com outros clientes reforçaram denúncia 

que havia um código, distar- 

cadode "Zara zerou”, que to- 

cava toda vez que algum eli- 
ente considerado suspeito 
— por ser negro ou ter apa- 
rência humilde — entrasse. 

Seria uma forma de alertar 
vendedores e seguranças. 

Antônio atirmou à polícia 

que impedira Ana Paula 
po Pque ela estava com a 

máscara abalxada tomando 

um sorvete. Mas essa exce- 

anos da Marinha brasileira. 
Há documentos de 1833 já 
descrevendo tatuagens de 

marinheiros — conta Jeha. 

A historiadora diz que o 
fato de marinheiros circula- 
rem pelas grandes cidades 

ao redor do planeta fez com 
que essa cultura se difun- 
disse: 

— Marinheiro lançou 

muita moda. Eleseram a 
internet de antigamente, 

porque faziam esseleva e 

traz de informações pelo 
mundo. Nos anos 1970 
1980, ostatuadores brasi- 

leiros pioneiros compra- 
Paio materiais Com mari- 

nheiros. 
Jeha ressalva que a moda 

de tatuar o rosto começou a 
se disseminar entre cinco E 

dez anos atrás. A tendência 

começou ase popularizar é 
gerou reações negativas, no 
entanto, 

— (Os tatuadores an tigos 

diziam que não tatuavam 

rosto e mão. Isso é um com- 
portamento mais recente, 
que eles estão tentando 

barrar —afirma. 

ção era permitida pelas re- 

gras do shopping. O argu- 
mento toi desconsiderado 

pelos investigadores quan- 
do imagens das câmeras de 

segurança da loja, cedidas 
por ordem judicial, mostra- 
ram que, no mesmo dia em 

que a policial fol harrada, a 

gerente havia admitido cli- 
entes brancos sem máscara 
e até parado para conversar 
durante um tempo com 

uma mulherque não usava a 

proteção. 

— Eu tui só um Instru- 
mento desse processo, uma 

referência. Há muitas Anas 

Paulas que solreram, so- 

frem ou vão sofrer episódios 
como o que sofri. Infeliz- 

mente, muita pente, sem 

empatia, minimiza nossa 
dor. Racismo é crime — dis- 
se Ana Paula em entrevista 

ao GLOBO em outubro, 

Justiça é questionada por 
vigiar movimentos sociais 
Procuradoria dos Direitos do Cidadão quer saber 
por que ministério pediu informações em Goiás 

NATALIA BOSCO 
mulafiá móura mos fita egho corr br 

ERESÍLIA 

Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão 

pediu esclarecimentos ao 

ministro da justiça, Ander- 
son Torres, sobre a vigilán- 
cia de movimentos sociais 
no estado do Goiás. O mi- 
nistério havia pedido à Su- 

perintendência de Inteli- 
gência da pasta em Goiás in- 

turmações sobre a localiza- 
ção eo mapeamento dos as- 

sentamentos € DO a Er pa 

mentos do estado, a deno- 

minação dos movimentos, à 

identificação e qualificação 
das lideranças locais, o en- 

volvimento com políticos e 

número de pessoas que fa- 

zem parte dessas entidades. 

O ministério também pe 

div o histórico de invasões, 

conflitos ou qualquer as- 

sunto de interesse da segu- 
rança pública no estado. A 
Procuradoria pediu à Justi- 

ca uma resposta em dez dias 
E questiono por que as 10- 

formações não foram requi- 

sitadas ao governador de 

Golás, Ronaldo Calado 

(DEM), ou à Secretaria de 
pança doestado, 

undo o procurador fe- 

der; LA Carlos Alberto Vilhe- 
na, o envio do pedido de in- 
formações à Superinten- 

dência de Inteligência viola 

a repartição de competênci- 
as e à autonomia político- 

administrativa que caracte- 

rizamo federalismo do país, 

DT A 
| On T RE j 
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Economia 

pu 

AJUDA AOS PEQUENOS 

ALÍVIO DE ATÉ 
R$ 50 BILHÕES 
Amara aprova renegociação de 

dívidas a empresas do Simp 
FERNANDA TREOTTO 
armado Trio tora epic cem br 

EO 

Câmara dos Deputados 

aprovou ontem um pro- 

jeto que permite a renegocia- 
ção de dívidas para microem- 

preendedores individuais 

(MEI), micro e pequenas 
empresas que se enquadram 
no Simples. Planejado para 

dar um alívio aos empreen- 

dedores que sofreram com os 
impactos econômicos da 
pandemia, o programa tem 

potencial para renegociar até 
R$ 50 bilhões em dividas tri- 
butárias, com descontos caté 

180 meses para parcelamen- 

to. Foram 382 votos favorá- 
veiselQ contrários, 

O projeto, relatado pelo de- 
putado Marco Bertaiolhi 

(PSD-SP), já havia sido apro- 
vadeo no Senado e será enca: 

minhado para aanálise presi- 

dencial. O relator avalia que 

a texto será sancionado: 
— Às microe pequenas em- 

presa saem desse periodo de 

pandemia sufocadas pelos 

impostos e dívidas acumula- 
dos. E muito importante que 

tenhamos agora à oportuni- 

dade de organizar esses paga- 
mentos, para que oempreen- 

dedor pague o atrasado e pos- 

sa continuar operando e ge- 
rando empregos — afirmou 
aoGLOBO, 

O projeto, por meio do Pro- 

grama de Reescalonamento 
do Pagamento de Débitos no 
Ambito do Simples Nacional 

(Relp), permite aos que ade- 
rirem ao refinanciamento 

pagar uma entrada, que pode 

ser parcelada em até oito ve- 

zes, e quitar o restante da di- 

vida em até 180 meses (15 
anos). Serão concedidos des- 

f 

contos para quem teve queda 

no faturamento. Quanto 
maior a retração registrada, 
maioro desconto. 
O tamanho da entrada varia 

de 19%4412,5% do valor dadivi- 

da. O projeto estabelece um 
escalonamento para empre- 
sas que não tiveram redução 

do faturamento até as que 
perderam mais de 80% dos 

ganhos. Os descontos variam 

entre 65% a 90% para o valor 

da multa e juros de mora e de 
75% a 100% para os encargos 

legais. 

GERADORES DE EMPREGO 

O deputado Helder Salo- 

mão (PT-ES) destacou a ca- 
pacidade de geração de em- 
prego dessas empresas: 
— Us pequenos negócios 

são os verdadeiros geradores 

de emprego, Muitas empresas 
não conseguiram sustentar 

º 
NO MCDONALD'S 

Respira. O projeto segue para sanção presidencial Segundo q reator Marco Eertaioil (PSD-5P), asim cera é pequenas empresas estão sufocadas por divdas Proposta é chance de reorgánzar pagamentos 

Cs 

PEC dos 

Ex-CEO vai devolver US$ 105 milhões 
Steve Easterbrook do dem tdo após manter reações com luncionária 

= a - ad 

> O Congresso Nacional suia popularidade 

Precatórios é promulgou,natarde de 
promulgada ontem asegundaparte > — AEmendatornao 

da Propostade Emendaã programa detransterên- 

Constituição (PEC) dos ciade renda um assunto 

Precatónos Comisso as  deEstado. Criamos 
novas regras estabeleci- importantes avanços 

das passama valer. 60 institucionais = afirmou 

povermo terá, segundo Arthur Lira (PP-AL) 

suascontas, R$ 106 presidente da Câmara. 
bilhões a mais para gastar 

no próximo ano. > À lnstituição Fiscal 

independente (IFI). 
> Amedidaaleraaregra  ligadaao Senado, tem 

dopagamentodedíidas  previsãodeabertrade 

judécias dalinidoemuda  espaçoõorçamentáriode 

otetode gastos. À maior R$ 1178 bilhões, maior 
parte do dinheiro será que as previsões do 

usada parapagaro Auxdio  poverno Adifterençade 

Brasil de R$ 400.0 pro- R$ 1L8 bilhões ocorre 
gramasubstitutodo Bolsa  porquealFitrabalha com 

Familiadaprnopalapos- inflação de 10,4%, en 

tado presidente Jair quanto o governo projeto 

Bolsonaro paarecuperar IPCAdeS7% (MV eFT) 

BC reduz sua projeção para o PIB de 2022 a 1% 
Com previsões mais pessimistas, autarquia avalia que inflação de 2021 deve chegar a 10% e ficar em 4,7% no próximo ano 

GARRTEL SHINOHARA 

Predu Ro STE Ta 

ELE TO 

Banco Central (BC jacóm- 

panhou o pessimismo do 

mercado e divulgou uma série 
de revisões negativas no Rela- 
tório Trimestral de Inflação, 

divulgado ontem em Brasília. 

A autoridade monetária redu- 
ziu a previsão do crescimento 

econômico para 1 em 2022, 

contra expectativa anterior ce 

2,1%. Para este ano, baixou a 
expectativa de crescimento do 

PIB de 4,7% para 4,4%. 

As revisões do BC acompa- 

nham projeções mais pessi- 
mistas do mercado nos últi- 

mos meses. No último retató- 

rio Focus, a expectativa de alta 

em 2022 era de 0,5% e muitos 
agentes já veem queda na ativi- 

dade, como Itaú Unibanco A 
queda na expectativa reflete 
uma preocupação coma infla- 

ção, que ameaça fugir da meta 

em 2022, 05 juros mais altos e 

as incertezas em ano eleitoral. 
Na avaliação do BC ,o PIB do 

terceiro trimestre veio "ligei- 
ramente abaixo” doesperadoe 

os indices de setembro e cutu- 

bro mastram recuo da ativida- 

de econômica. O relatório cita 

os juros mais altos desestimu- 
lando a economia, mas ressal- 
ta que a agropecuária e o pro 

cesso de normalização da eco- 

nomia, principalmente no se- 
tor de servi os, devem contri- 

buir para a atividade. E menci- 

ona ainda a aumento do risco 

fiscal como um dos fatoresque 
pioram os prognósticos neste 

ano e em 2022, 

A projeção para a indústria 
passou de alta de 1,2% no pró- 
ximoano para queda de 1,3%. 
No setor de serviços, a expan- 

são foi revista de 2,5% para 
1,3%. Na agropecuária, po- 
rém, espera-se crescimento 

mais forte: a projeção passou 
de 3% para 5% (com perspec- 
tiva de aumento de safra). 
O BC revisou também sua 

projeção para a inflação. Pa- 
raeste ana, a projeção pas- 

soude 8,5% para 10,2%. Em 

2022, o Indice foi revisto de 

3,7% para 4.7%, um pata- 

mar próximo do teto da me- 
ta de 2022, de 5%. Nos cal. 

culos do BC, a probabilidade 

de a inflação superar o teto 
passou de 17% para 41%, 

O presidente do BC, Rober- 

to Campos Neto, disse que a 

instituição aindanão sabe qual 

será a taxa terminal docido de 

elevação nos juros a voe há 
volatilidade nos dados de cur- 

DES Ao NATO grande E em to- 

da reunião do Comité de Poli- 
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suas atividades durante a par 

demiae, das que estão abertas, 
muitas não estão conseguindo 

honrar os compromissos e 
merecem ajuda. 
A criação de um programa 

de pagamentos específico 

para os empreendedores, 
micro e pequenas empresas 
com pouca burocracia é es- 

sencial, na avaliação de Re- 
nato Scardoa, sócio dao Bu- 
machar Advogados, basea 

do na queda de faturamen- 

to, de fácil aferição: 
mm E importante que a Recei- 

ta Federal também respeite es- 

te espírito ao regular e criar os 
meios de adesão ao Relp. 

Para q advogado Afonso 

Vaz Lobato, sócio do Silvei- 

ra Áthias Advogados, o pro- 
jeto ja inspira movimentos 

similares nos estados, como 

o Pará, que aprovou um pro- 

jeto para regularização de 
dívidas tributárias. 

— Muitos segmentos tive- 

ram suas atividades comptro- 
metidas e até mesmo parali- 
sadas em virtude do aprava- 

mento da crise sanitária, por 

[5s0, Essa renegociação vem 

em boahora — avaliou, 

O presidente do Sebrae, 

Carlos Meltes, dizque oproje- 
to aprovado cria uma isono- 

mia para os empreendedores 

neste momento de retomada: 

— É uma medida que vai 
impactar milhões de pesso- 

as que empreendem no pais 

e precisam desse respiro pa- 
Ea FECONEÇÃO. 

GRANDES EMPRESAS 

Outro projeto que também 
permitia a renegociação de 

dividas, dessa vez de empre- 

sas que não se enquadram no 
Simples — ou seja, empresas 
maiores —, estava na pauta 

da Câmara e havia pressão 

para a sua votação. Relatado 
pelo deputado André Fufuca 
(PP-MA), o projeto reabria o 
prazo para devedores da Re- 

ceita Federal aderirem ao 
Programa Especial de Re Eu 

larização Tributária (Pert) e 
eraconsiderado um dos capi- 
tulos da reforma tributária 
mencionada pelo poverno. O 

projeto, no entanto, não fol 

votado até o fechamento des- 
sa edição. 

A medida nunca agradou à 

equipe econômica, embora 
oministro Paulo Guedes ti- 

vesse feito alguns acenos à 

iniciativa. O texto Lol abra- 

çado pelo Senado, e é de au- 
toria do presidente do Con- 

gresso, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG). Naquela Casa, 

foi relatado pelo então lider 

do governo, Fernan do Be- 

zerra Coelho (MDB-PE). e 

sua aprovação foi conside- 
rada uma “bola nas costas” 

da equipe econômica, que 

discordava do prazo tão am- 

plo para o parcelamento das 
dividas. 

tica Monetária, o movimento 

mais persistente da inflação é 

discutido, 
— Entendemos que vamos 

estar passando por um proces- 

so onde vamos ter elevação de 
juros com um crescimento na 

margem não muito elevado, 

mas entendemos que se isso 
for feito de forma a ter credibi- 
lidade transparência, é o me- 

lhor remédio para maximizar 

as condições ideais de cresci- 
mento futuro — destacou. 
Segundo o relatório, é espe- 

raca alta significativa nas tari- 

fas de transporte público urba- 
no com impacto nos meses 
iniciais de 2022, em razão da 

alta de combustiveis e da con- 

tenção dos preços da tarifa em 
sUZMDe 202 
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Poupança: novo 
instrumento 
j deias, como as pessoas, são criaturas 

que crescem, evoluem e se modificam 
comopassardosanos. Porisso, érazoável 

que elas sofram mutações. Anos atrás, es- 
crevi um texto em coautoria com Felipe 
Vilhena Amaral sobre a ideia deutilizar a 
expertise do Tesouro Direto para desen- 
volver um instrumento previdenciário. 
Posteriormente, aquela proposta origi- 
nal teve desdobramentos em nova coau- 
toria, esta vez com Fabio Coelho, publi- 
cada pela CFA Society. 
Agora, volto à carga com outro desenho, 

no Texto para Discussão da Fundação Ge- 
tulio Vargas/ABRE,º Tesouro Direto Previ- 

dência: Uma proposta de SeLFIES brasi- 
leiro para auxiliar o planejamento da apo- 
sentadorta”, desta vez em coautoria com 

Maurício Leister, Arlete Nese e André Do- 
valski. A sigla faz menção à expressão em 
inglês Standard of Living Indexed, 
Forward-starting, Income-only Securiti- 
es, que nada mais é do que um instrumen- 

to financeiro-previdenciário, acumulado 
ao longo dos anos, para permitir ao apo- 
sentado ter uma renda mensal após deter- 
minada idade. 
A ideia central é aproveitar a excelente 

reputação do Tesouro Direto para que o 
Tesouro Nacional emita um título com 
um horizonte de acumulação de até 40 
anos, após o que esse capital do detentor 
se transformaria em um fluxo de recebi- 
mento de amortizações mensais por um 

periodode 20 anos. 

renda vitalícia poderia, complementar- 
mente, contratar um seguro que, median- 
te um desconto de contribuições regula- 
res, lhe permitisse suavizar a trajetória fu- 
turada renda, evitando que estacaiaa zero 

no 2H ano após a conversão da capital em 
renda mensal. Paraa decisão acerca de co- 
mo proceder à acumulação do “SeLFIES 
brasileiro”, a pessoa teria basicamente que 

responder a duas questões: a) quanto al- 

A lã interessada em equi uma 

meja receber de aposentadoria; e b) quan- 
do pretende se aposentar. 
O instrumento teria que ser oferecido 

em uma plataforma específica, que pode- 
ria ser denominada de “Tesouro Direto 
Previdência”, na qual cada participante 
disporiade um conjunto de informações e 
de alguns simuladores amigáveis, que lhe 

permitam ter a resposta a perguntas co- 
mo, por exemplo: 

— dado um certo ca- 
pital, qual é a renda 

complementar à qual 
a pessoa faria jus, se 
daí em diante deposi- 

A experiência do 
Tesouro Direto 

poderia ser usada 
em um novo tipo 
de investimento 
para garantir tasse todos os meses 

uma renda maior um valor X, supondo 
na aposentadoria uma rentabilidade Y2; 

ou, alternativamente, 

— dado o mesmo capital, se ela quisesse 
ter uma renda co ha mentar mensal de 
X, qual deveriasero valor mensal da con- 
tribuição? 
A combinação do “combo” de instru- 

mento financeiro e simuladores poderia 
desenvolver uma “pedagogia previdenci- 
ária”, de tal modo que, mês a mês, a pessoa 
pudesse perceber o resultado do seu esfor- 
ço. Um mês, ela veriano seu tablet, celular 
ou notebook que, com o que acumulou, 

por exemplo, teria direito a uma renda 

Susta-feira 1712.2021] O GLOBO 

complementar de R$ 375 e, um ano de- 
pois, após mais 12 contribuições, ela visu- 
alizaria que essa renda futura já teria au- 
mentado para, digamos, R$ 537. 
O texto traz o resultado de algumas si- 

mulações. Uma de suas tabelas, extraída 
com base no site www.longevitaprevi- 
dencia.com, mostra que, assumindo uma 

taxa de juros real anual de 3%, uma aspi- 
ração a uma renda complementar mensal 
de R$ Imil por 20 anos requer acumular 
até a aposentadoria um capital de R$ 197 
mil, e que isso pode ser conseguido com 
depósitos mensais de apenas R$ 264 du- 
rante 40 anos. 
Já se a pessoa tiver acordado para o tema 

apenas aos 55 anos e quiser se aposentar 
aos 65 com um adicional de R$ 10 mil por 
mês, a0 se aposentar terá que ter um capi- 

tal de quase R$ 2 milhões, cacontribuição 
aser feita por LO anos terá que alcançar a 
bagatela de R$ 14.820 por mês. 
Evidentemente, o projeto só poderá se 

transformar em realidade se o Tesouro 
“comprar” a ideia, O papel do técnico é, po- 
rêm, justamente esse: “empurrar” as ideias. 
O próprio Tesouro Direto só virou uma rea- 
lidade efetiva porque anos antes a institui- 
ção começou a estudar a questão, Vale a pe- 
na insistir. O cidadão mereceria ter mais es- 
sa alternativa no seu “cardápio” deopções. 

FMI fechará escritório no Brasil em junho de 2022 
Um dia após o ministro Paulo Guedes dizer que dispensara o Fundo, instituição confirma que não terá mais representação 
no país, mas ressalta esperar que 'alta qualidade do envolvimento com autoridades brasileiras continue 

HEMBIQUE GOMES BATISTA 

E MANDEL FENTURA 

econtenis Gogo tir br 
msanidia 

Ur dia depois de ser criti- 
cado pelo ministro da 

Economia, Paulo Guedes, O 

Fundo Monetário Interna- 

cional (FMI) confirmou em 
nota, na manhã de ontem, 

ue fechará seu escritório 

de representação no Brasil. 
A unidade em Brasilia fun- 
ciona como uma espécie de 

“embaixada” da instituição. 
“0 EMI fechou um acordo 

com asautoridades brasilei- 
ras para encerrar o Escritó- 
rio de Representação do 
FMI em Brasilia até 30 de ju- 
nho de 2022" informou, em 

nota à Fundo, lembrando 

que esta é a data da fim do 
mandato de seu atual repre- 
sentante no país. 
Também em nota, o Minis- 

téria da Economia disse ter 
comunicado ao FMI que não 

será mais necessário manter 

escritório em Brasília. 
“O Fundo mantém escritó- 

rios apenas em paises com 05 

quais tem programa ativo, O 
que torna obsoleta a manu- 
tenção de um escritório no 

país. No caso brasileiro, o últi- 
mo acordo financeiro com o 
EMI ocorreu em 2002 e foi 

go antecipadamente em 

2005. O Brasil hoje é credor 

do EMI" afirma a nota. 
O ministério ressaltou, no 

entanto, que “valoriza o diá- 

logo construtivocamo EMI” 

A nota do FMI, por sua 
vez, diz esperar que “a alta 
qualidade do envolvimento 

do corpo técnico do Fundo 
com as autoridades brasilei- 
ras continue” 

'NÃO É UMA BOA PRÁTICA! 
A medida pode ser vista co- 
mouma expulsão do FMI do 
país, na visão de diplomatas 
ouvidos pelo GLOBO, e 
ocorre em meio às reclama- 
ções sobre as estimativas 
econômicas da instituição. 
Na quarta-feira, durante 

umevento na Fiesp, Guedes 

anunciou que já havia assi- 
nado o documento para ter- 
minar a conperação inter- 
nacional com o Fundo: 
— Vou dizer até com delica- 

deza que nós estamos dispen- 
sando o EMI, Eles estão aqui 
há bastante tempo, havia bas- 
tante desequilíbrio, E eu assi- 
nei: pode voltar, pode passear 
lá fora. Vieram aqui para pre- 
ver uma queda de 9,7%,e a In- 
glaterra ia cair 4%. Nós cal- 
mos 4%, a Inglaterra, 9,7%. 
Achamos melhor eles faze- 
rem previsões em outro lugar. 
O porta-voz do FMI, Gerry 

Rice, confirmou que a insti- 

tuição concordou em fechar à 

De saída. O Fundo Monetário fecharão esertóno que mantém no Edticio Corporate Financk'! Center, em Brasília 

escritório em Brasília em ju- 

nho de 2022. Ele lembrou 
quea representação foi aberta 
em 1999, época em que 0 

Fundo e o pais fizeram acor- 
dos significativos, E disse que, 
depois, o escritório permane- 
ceu aberto a fim de facilitar o 

diálogo entre as duas partes. 
— Quero enfatizar que apoi- 

amos de perto o Brasil e o for- 

talecimento da política ecornô- 
mica e dos mecanismos insti- 
tucionais —disse Rice, 
Outro ponto levantado por 

Guedes na quarta-feira foram 

os comentários do ex-presi- 
dente do Banco Central Ilan 
Goldfajn, que agora está assu- 
mindo como diretor do FMI 
para o Hemisfério Ocidental. 
Na terça-feira, lan criticou o 
governo e disse que os investi- 
dores deixaram o Brasil. 

— Se temos um brasileiro 
beim preparado no FMI criti- 
cando o pais, não preciso de 

outro crítico do Fundo aqui 
— afirmou Guedes na Fiesp. 

Para Carlos Primo Braga, 
professor da Fundação Dom 
Cabral e ex-integrante do 

Banco Mundial, as críticas de 

Guedes a lan mostram que q 
ministro nãoconhece o funci- 
anamento da organização: 
— O EMI vai continuar 

avaliando seus paises-mem- 
bros. Não é nenhum desastre 
não ter o escritório, mas, do 

ponto de vista da diplomacia 
e das relações internacio- 
nais, não é uma boa prática 

abrir mão da representação. 
As representações do FMI 

nos países atuam como elo 
entre a Fundo eo governo o- 
cal. Para às nações que não 

Economistas lamentam decisão e criticam Guedes 
Para ex-diretor do BC, atitude de ministro 'mostra imaturidade e despreparo: Analistas lembram ainda que ministro errou previsões 

porem ouvidos pelo 
GLOBO lamentaram o a- 

anúncio do fechamento do es- 
entório do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) no Bra- 
sile criticaram a posição do 
ministro da Economia, Paulo 

Guedes, A matoria deles acre- 
ditaque haverá impacto nega- 
tivo para o país em termos de 
credibilidade e imagem junto 
amercados intemacionais. 

— A maneira pela qual o mi- 
nistro da Economia trata um 

órgão da importância do FMI 
é mais uma mancha na ima- 
gem do Brasil frente ao mumn- 

do. É uma forma debochada, 
ridicula — disse a economista 
Elena Landau, ex-diretora de 
Privatizações do BNDES. 

Eta também condenou as 
declarações de Guedes sobre q 
ex-presidente do Banco Cen- 

tral Ilan Goldfain, que em |a- 
peiro assumirá como diretor 

para o Hemisfério Ocidental 
no FMI, lembrando que Han 

foi, por dois anos seguidos, 
considerado o melhor presi- 
dente de Banco Central do 

imundo, em premiação do jor- 
nal britânico Financial Times, 
Elena ressaltou ainda que 

o Brasil não resolveu seus 

problemas fiscais e que, 
apesar de Guedes ter se irri- 

tado Com as previsões EILTA- 

das do EMI, as estimativas 

do ministro também se 
mostraramequivocadas: 

— Ele prometeu R$ 1 tri- 
lhão em privatizações e não 
entregou, pr eviu uma recu- 
peração econômicaem”Vº e 

inflação controlada. É a pes- 
soa que mais erra projeção. 
Armínio Fraga, ex-presi- 

dente do BC e sócio da Gávea 
Investimentos, disse esperar 
que o povernoeo FMI “se en- 

tendam e voltem atrás” da de- 

cisão de encerrar c escritório. 

Alexandre Schwartsman, 
ex-diretor de Relações In- 
ternacionais do BC, consi- 

dera que a atitude de Que- 
des “mostra imaturidade e 
despreparo”, mas reconhe- 
ce que, economicamente, o 

Brasil não precisa do Fundo. 
Schwartsman também 

considerou impróprias as 

criticas do ministro às pro- 
jeções do FMI: 
— Guedes está brigando 

ara ter o monopólio das pre- 

is erradas. Ririagato ele 
dizia que a economia estava 
decolando, e os dados do 

IBC-Br (índice de atividade 
econômica do BC) mostram 
que a economia afundou. Vi 

um comentário interessante 

nasvedes sociais: “Não dá pa- 
ra menosprezar Guedes, ele 
conseguiu em trés anos o que 

o PSTU está tentando desde a 

fundação, expulsar o FMI” 
Para Sandro Cabral, pro- 

tém empréstimos da institui- 
ção, caso do Brasil, isso pode 
significar focar nas políticas 
e recomendar as melhores 
práticas econômicas. 

'GOSTAM DE FELIOADA” 

A decisão do Brasil de encer- 
rar à representação do FMI 
em Brasília expressa uma in- 
satisfação com a instituição 
que vinha crescendo há me- 
ses, segundo fontes do gover- 
no. Essa insatisfação come- 
çou quando o Fundo publi- 
cousuas estimativas econá- 
micas de 2020 para o Brasil. 
Depois de várias discussões 

com o corpo técnico do FMI 
sobre métricas e modelos pa- 
ra estimar o PIB em meio à 
crise decorrente da pande- 
mia, Guedes considerou que 
o Fundo não levou em consi- 
deração os pontos do Brasil, 
segundo uma fonte, 
O FMI projetou uma que- 

da de mais de 9% do PIB. A 
retração, porém, ficou em 
4,1%. Guedes disse que foi 
“uma lambança”. 
Segundo o ministro, há mui- 

tos anos não haveria mais ne- 
cessidade de o Fundo manter 
seus representantes no Brasile 
ue eles “ficaram porque 
Em de feijoada, dee def 
tebol, de conversa boa, e, de 
vez em quando, criticar um 

pouco fazer previsão errada.” 

fessor do Insper, a saida do 
FMI danifica ainda mais a 
imagem do pais e reforça seu 

isolamento internacional. 

Marcelo Neri, professor da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), também vê prejuízo à 
credibilidade internacional 
do Brasil. E considera que, da 
torma que ocorreu, a saida do 

EMI “reflete um problema 
de relacionamento”. Ele res- 
salta ainda que as previsões 

do FMI estão em linha com 

asdomercado: 
— As (projeções) de 2021 e 

2022 são muito ruins, de in- 

flação e desemprego altos, 
Não apenas as do FMI, mas as 
do mercado de maneira geral, 
O problema não está no FMI, 

e sim na economia brasileira. 
Procurado, Han não quis 

comentar o assunto, 
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BNDES faz maior 
venda em bloco de 

ações do ano com JBS 
Banco levanta R$ 2,66 bi ao se desfazer de parte da fatia na empresa. 

Operação faz parte da estratégia de reduzir papéis em carteira 

GLAUCECAVALCANTI 
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BNDES levantou R$ 

P 2.66 bilhões com a ven- 

da de uma primeira parte de 
sua participação no capital 

da JBS, empresa do grupo 

J&F. A operação de venda 
em bloco de um grande vo- 

lume de ações, realizada na 

manhã de ontem, reuniu 

um lote de 70 milhões de 
ações da gigante de protei- 

na, o equivalente a 12% da 

tatia do banco de fomento 
na companhia. 
Fotamaior venda em bloco 

realizada este ano nú pais, li- 

geiramente acima da opera- 
ção da Rede D'Or, em agosto, 

que levantou perto de R$ 

2,59 bilhões, afirma Felipe 
Vela, analista de renda variá- 

vel da Ativa Corretora. 

A BNDES Par, o braço de 

participações da banco, 
chegou a anunciar a venda 

de parte dos papéis que de- 

tém na JBS em outubro par 

sado, mas acabou cancelan- 
doaoperação. 

Os papéis saíram cotados a 
R$ 38,01, com baixissimo 
desconto frente ao fechamen- 

to de véspera, de R$ 38,19. 
Em outubro, analistas de 

mercado avaliaram que o 

RENDES poderia estar espe- 

rando uma janela de maior 
valorização das ações da JBS 
ara fazer a venda, Ao todo, 

o banco detinha 24,50% das 

ações em circulação da pro- 
dutora de proteina animal 

antes da venda em bloco, re- 

cuando agora para pouco 

mais de 21,5%. 
A venda em bloco na ma- 

nhã de ontem ocorreu no 

12% 
Foi o percentual vendido de 
ações da JBS com a BNDESPar 
Os papéis saframa R$38,00 
quesignífica desconto mínimo 

emrelação à cotação da vêspera 

R$47 
bilhões é quanto o banco 
levantou com venda de ações 
Já toram vendidos papéis pelo 

banco fomento de empresas 

como Petrobras, Valee Suzano 

dia seguinte á liberação para 
a retomada das exportações 
de carne bovina do Brasil 

para a China, suspensas por 

mais de três meses pelo go- 
verno chinês. 
— Pelo grande Nuxo ven- 

dedor, a operação acaba im- 
pactando o papel no curto 
prazo, Mas não vemos im- 

pactoem médio e longo pra- 

zos — avalia Vela, 

Outras vendas de fatias de 
ações da JBS pelo ENDES, 

continua ele, deverão ser 

feitas poster iormente. No 

acumulado de 2021, a valo- 
rização dos papéis da JBS 

beira os 66% até ontem. 

Após a venda da participa- 
ção da BNDESPar, as ações 

da JBS fecharam ontem em 

baixa de 1,39%4,a R$ 37,66. 

OPERAÇÃO LAVA-JATO 

A instituição financeira dei 

início, em 2020, a um plano 
de desinvestimento que per- 
segueametade vender R Eur 

bilhões em ativos que o ban- 
co detém em empresas. Só 
noano passado, foram levan- 

tados R$ 47 bilhões, com 

operações com papéis de Pe- 
trobras, Vale e Suzano. Este 

NOVA EDIÇÃO DA 
CLÁSSICA OBRA DE 

EDNEY SILVESTRE 
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Questão de “timing” Operação ce venda lo! realizada um dis após o Em do embargo chinês à carne bovina brasilgira 

ano, outras operações foram 
realizadas, com alienações 

de ações de Vale e Klabin, 
além de uma venda de de- 
bêntures (titulos de divida) 
da mineradora. 

O foco está em reduzir a 
exposição do bancoa perdas 
financeiras decorrentes de 
oscilações na Bolsa. É tam- 

bém uma estratégia para le- 
vantar recursos a serem em- 
pregados em projetos na 

área de infraestrutura, co- 
mo sançcamento básico, dei- 

xando para trás à investi- 

mento da época da política 

de “campeões nacionais”, da 
época dos governos Lula é 

Dilma Rousseff. 

— À desalavancagem do 
banco em papéis não esta- 
tais é estratégia boa para o 

Brasil, liberando recursos 

para projetos públicos, e pa- 
raa base de acionistas, por- 

Nuvi versão 

que vemos os pa péis da JBS 

nas mãos de mais investido- 

res — complementa Vela. 

A venda das ações da JBS, 
em particular, acontece após 

uma longa polêmica sobre o 
te te do BNDES na compa- 

ia. E que, além de ter ofe- 
recido financiamento à em- 

presa de proteina, o banco 

também adquiriu participa- 
çãono capital da JBS, tornan- 

do-se sócio do negócio. 

Envolvidos na Operação 
Lava-lato, os empresários 

Juesley e Wesley Batista, do- 

nos da J&F, chegaram a ser 

presos. Foram acusados de 
crimes contra o mercado - 

nanceiro, por uso de infor- 

mação privilegiada para 
comprar e vender ações da 
JBS no mercado. 

Em delação, Joesley afir- 

mou ter pago propinas ao 
ex-ministro da Fazenda 

com dois capítulos inéditos 

Vidas 
Provisórias 

Fúimaiica 

Guido M antega, que presi- 

diu o BNDES, para ter aces- 

so ao hanco. Com isso, a ins- 

tituição financeira passou 
por uma auditoria externa, 

numa investigação iniciada 

em 2018 e que se estendeu 
porquase dois anos, com fo- 

co na JBS e na Eldarado Ce- 

lulose, também da J&F. A 

auditoria não encontrou ir- 
regularidades. 

Entre 2003 e 2017, 0 Gro- 

no J&F recebeu R$ 17,6 bi- 
hões do BNDES, o equiva- 

lentea maisde R$ 3 bilhões 

em valores atuais. Do total, 

R$ 9,5 bilhões foram relati- 
vos a financiamentos con- 

tratados, enquanto R$ 8,1 

bilhões oram investimento 
via BNDESPar em ações da 
TBS e da Bertim, que passou 

aintegrar também oprupo. 
Procurado, o BNDES não 

comentou. 
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Varejistas europeias 
suspendem compra de 
carne bovina do Brasil 
Decisão foi tomada após relatório apontar que fornecedores 
indiretos estariam ligados a desmatamento na Amazônia 

DA ELOOMBERO NEWS 

LEMDEÇI 

E eis gmpos varejistas curo- 

a? peus, incluíndo o Sains- 
bury's eo Carrefour, restrin- 
giram as compras de carne 
bovina da Brasil devido a no- 
vas descobertas que ligam à 
produção de gado ao desma- 
tamento na Amazônia, no 

Cerrado e no Pantanal. 
Integrantes do Repórter 

Brasil, que faz investigações 
independentes, e da Mighty 

Earth, uma organização 
sem fins lucrativos com se- 
de em Washington, rastrea- 

rama carne bovina brasilei- 
ra ligada ao desmatamento 
até as lojas de varejo euro- 
peias na forma de charque, 
came enlatada e cortes no- 
bres frescos, disseram as or- 
ganizações em nota divul- 
gada na quarta-feira. 
Alguns supermercados, 

como o Sainsbury's no Reino 
Unido, estão suspendendo as 
compras de carne enlatada 
de todo o pais. Já na Bélgica, 

as redes Carrelour e Delhaize 
removerão uma marca de 
charque de suas prateleiras 
chamada Jack Link's. 

A Jack Link's tem uma joint 
venture com a JBS para pro- 
duzir salgadinhos de carne 
bovina para exportação para 
a Europa e os Estados Uni- 
dos, de acordo com Nico Mu- 
zi, diretor da Mighty Earth 

na Europa, e as instalações da 
JBS que produzem a came 
seca estão ligadas ao desma- 
tamento, afirmou. 
“Estas são uma série de 

ações comerciais concretas 
tomadas por alguns dos maio- 
res supermercados europeus 
para deixar de comprar e ven- 
der carne bovina de uma em- 
presa e um país que fizeram 
muitas promessas, mas apre- 
sentaram poucos resul 
disse Muzi no comunicado. 
As supostas irregularida- 

des estão relacionadas a for- 
necedores indiretos de gado 
para à JBS, maior exporta- 

dora de carne bovina do 
mundo, a Marfrig Global 

Foods. a segunda maior, € à 
Minerva, líder em exporta- 
ções para a América do Sul, 
segundo o relatório. 
Os fornecedores indiretos 

são fazendeiros que criam 
gado para vender para outros 
produtores. que depois os 
vendem para os frigoríficos. 

EMPRESASREFUTAM 

As empresas processadoras 
de carne, por sua vez, vêm 
adotando algumas medidas. 
Ano passado, a JBS e a Mar- 

frig anunciaram novos sis- 
temas e ferramentas de ras- 
treamento, incluindo tec- 

nologia blockchain, para 
tentar melhorar o cumpri- 
mento das normas. 
Em nota, a JBS afirmou 

que “não aprova nenhum ti- 
po de desrespeito ao meio 
ambiente, às comunidades 

indigenas ou à legislação 
brasileira”. E acrescentou 
que, no momento da com- 
pra, todas as propriedades 

do fornecedor direto jácum- 
priam os protocolos de abas- 
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Na berlinda, À rede Carrefour suspendeu, na Bélgica, à compra de uma marca de charque que tem joint venture com a JBS 

tecimento responsável, 
A Minerva disse que os for- 

necedores indiretos citados 

no relatório não constam de 

sua lista e afirmou que as fa- 
zendas das quais compra gado 
diretamente não estão vincu- 

lacas ao desmatamento. 

A Marfrig afirmou que 
“mantém um rigido e definido 

protocolo de compra de ani- 
mais, baseado em critérios so- 
cioambientais que seus forne- 

cedores diretos maten- 

der, além de realizaro monito- 
ramento via satélite e em tem- 
po real na região amazônica há 

mais de uma década” 

A empresa lembra que q 
Plano Marfrig Verde + plane- 
ja rastrear 100% da sua cadeia 
na Amazônia até 2025 e, nos 

demais biomas, em 2030. 

Recorde > O Brasilvaibater recor- feira de Proteina Animal 
desulnose  dedeproduçãocexpor- — (ABPA) que divulgou 
frangos tação de came suinae ontem números do setor. 

frangos este ange segue 
dependente da China, > Segundo a ABPA, as 

quecontintia sendo o exportações de rango vão 

principaldestnodestes crescer B%btrentea 2020. 
produtos no exterior. O pasdesuínos. 10,5%. 

pais asiático comprou Santin disse ainda que à 

49% do total de Limi ata dos preços no merca- 

lhão de toneladas de do interno-se deve ao 

carne suína e 14% das aumento dos custos de 
600 miltoneladas de produção, que seguirá em 
frango exportadas. 2022, endo ao cresamen- 

to das vendas ao exterior. 

> = A China continua 

sendo o maior destino > — fa) ser um aumento 

desses produtos porque diluído durante o ano e 
paga melhor =justificou — emdeterminados produ 
Ricardo Santin, presiden- tos — disse Santin. (João 

te da Associação Brasi- Sorima Neto) 

as respectivas aprovações soci- 
etárias”, disse a Petrobras. Petrobras vai vender Braskem em operação na Bolsa 

Novonor (ex-Odebrecht) também vai deixar a empresa petroquímica. Goldman prevê mais dividendos da estatal em 2022 

BRUNO ROSA 
bruna snisBoginbocar sr 

Conselho de Adminis- 
tração da Petrobras 

aprovou a venda de até 
100% das ações preferenci- 
ais (PN, sem direitoa voto) 
que detém na Braskem por 
meio de uma oferta pública 
secundária de ações (follow 
omjna Bolsa de Valores, 
A operação será feita em 

conjunto com a Novonar 
(ex-Odebrecht), informou 
aestatalemnota, Ou seja, as 

duas empresas vão vender 
suas fatias na Braskem. A 
Petrobras tem 47% do capi- 
tal votante da companhia, e 

a Novonor, 50,1%. 

A Petrobras informou que 
estabeleceu diretrizes com 
o objetivo de migração da 
Braskem para o Nova Mer- 
cado, nivel mais elevado de 

governança da B3. 
Esse é o mesmo modelo que 

foi feito com a BR Distribui- 
dora no ano passado e já era 
esperado pelo mercado desde 
2017, quando a estatal decidiu 
se destazer de sua participa- 
ção na empresa. À expectati- 

va é que a operação ocorra até 
eia 2022 iz uma fonte, 
A o dO val marcar à sai- 

da da Petrobras no setor petro- 
quimico, assim como ocorreu 
no segmento de distribuição 
de combustiveis A Braskem é 
a maior produtora de resinas 

lásticas das Américas. 
Segundo o Goldman Sa- 

chs, a fatia da Petrobras é 
avaliada em US$ 2,7 bi- 
lhões, Isso poderia elevar a 
distribuição de dividendos 
em 31% no ano que vem, es- 
timaa banco. 

POLÍTICA DE VENDAS 
Aotodo, a Petrobras preten- 
de vender ativos entre US$ 
15 bilhões e US$ 25 bilhões 
nos próximos anos. Somen- 
te neste ano, a estatal regis- 
troua entrada de USS 4,8 br- 

lhões no caixa com à venda 
de ativos. 
“Como primeiro passo neste 

sentido, Petrobras e Novonor, 

em complemento ao pedido já 

Profissional, com experiência e 
NusSócio, o novo status no LinkedIn 
Clientes que receberam BDRs do banco usam a rede para divulgar investimento 

LETYCIA CARDOSO 
febpcia cordorofantra in! e 

ntes de estrear na Bolsa de 

Nova York na semana 
passada, o Nubank resolveu 
presentear alguns clientes 

cum frações de suas ações que 
passaram a ser negociadas nos 
Estados Unidos e convidádos 
ase tornarem “sócios” da 
empresa. Desde então, na 
última semana, ao lado de 
descrições de currículo, cur- 

sos de aperleiçoamento é 
experiências profissionais, 
começaram a aparecer usuári- 
os do LinkedIn que se intitu- 
tam “sócias do Nubank” em 
uma versão de acionista para a 
proposta de “vestir a camisa 

da empresa”. Para especialis- 
tas em marketing, foi uma 
sacada inteligente do banco. 

— Termos como acionistas, 

ações, são muito distantes do 
público, Quando fala que o 
cliente val virar sócio, ele 

democratiza o acesso ão ip- 
vestimento. Ajuda a estreitar 
relações com as clientes — 
avalia Galileu Nogueira, estra- 

tegista de Branding. 
Os“sócios do Nubank” 

ganharam criatato roxos digi- 

tais, em uma ação para divul- 
gar abertura. capital do 
banco. E, mesmo com uma 
participação ínfima na em- 
presa, muitos investidores 
avaliaram que valiaa pena 
inchuir o título na rede social 

de contatos profissionais. 
Thales Kroth de Souza, de 

26 anos, que mora em é 
caia do Sul, no Rio Cr do 

Sul, foi um dos que aderiram à 
estratégia. Seu perfilno 
Linkedin traz o cargo de" só- 
cio do Nubank”. O título can 
sou surpresa num processo 
seletivo, conta Souza. 

Ao tentar uma vaga como 

gerente comercial, Souza, que 
atua como gestor financeiro, 
foi perguntado sobre a razão 
de expor os seus investimen- 
tas na rede social, Ele acabou 
não avançando na seleção. 

— À recrutadora não acre- 
ditou que uma pessoa se tor- 
nasse sócia de uma empresa, 
mas não entendi. Se eu tenho 

Mais caixa. Petrobras tem vangido atos e decidi sair do setor tino 

encaminhado pela Novonor, 
solicitarão que a Braskem rea- 
lize os estudos e análises ne- 
cessários sobre a migração, a 

qual deve compreender a rea- 
lização de determinados atos, 
dentre eles, as adaptações ne 

cessárias de governança com 

Laços com cliontes. Diva Vier unas do perco lançamento de ações 

recibos de BD'Rs ou ações, eu 
sou sócio —diz Souza. 

Se para o Nubank a medi- 

da foi um acerto, não está 
tãoclaro se há algum ganho 
— além do senso de perten- 

cimento à um grupo — para 
quem expõe seu investi- 
mento no Linkedin. 
—E perigoso expor as finan- 

ças nas redes sociais por ques- 
tões de segurança. Quanto a 
processos seletivos, isso É 

indiferente —afirma Andréa 
Greco, especialista em RH. 

Mas afinal, se o investidor é 

dono de uma pequena fração 
de uma companhia, Eri 
ser chamado de sócio? Os 

clientes do Nubank se torna- 
ram donos de BDRs, um certi- 
ficado ou depósito emitido e 
negociado no Brasil e que 

representa ações de empresas 
listadas em outros paises. O 
cristal digital roxo que acom- 

Com a migração haverá a 
negociação e assinatura de 
um novo acordo de acionis- 

tas na Braskem. Assim, após 
a migração para a Novo 
Mercado, Petrobras e Novo- 
noE vão vender ailalá PESper- 

tivas participações societá- 
rias remanescentes (ações 
ordinárias) na Braskem. 
Ainda como parte dos 

compromissos, Petrobras e 
Novonor firmaram também 
um aditamento ao atual 
Acordo de Acionistas da 

Braskem, prevendo futura 
alteração da disciplina do 
direito de preferência da 

Braskem em novos negóci- 
os no setor petroquímico. 
Segundo uma fonte, a esta- 

tal buscava outras formas de 
vender sua fatia na Braskem 
desde que as negociações 
com a holandesa Lyondell- 

Basell fracassaram em 2017. 

panha o BDR é uma referên- 
cia ao fato de ter um pedaço 
de uma empresa valiosa. 
Em um debate similar ao 

copo meio cheio e meio vazio, 
anomenclatura divide 
analistas, Para Gabriel Victor 
de Oliveira, operador de Mesa 
de Renda Vanável na 3A In- 
vestimentos, chamar de sócio 

c otimista demais. 
— Tecnicamente, não e 

coreto. E semelhante a um 
hundo de investimentos, onde 

o investidor vai ficar exposto à 
oscilação do ativo real, mas 
não é proprietário das ações 
dai = 

Para Rodrigo Crespa, analis- 
tada Guide Investimentos, a 
campanha “NuSócios” busca 

engajar os clientes nos planos 
de expansão do banco: 

— Quando você compraum 

percentual do capital social da 
patrimônio liquido de uma 

sa, VOCÊ se torna sócio 

dela. Essa ação deve ter possi- 
bilitado atrair mais clientes 
paraa Nucontae para a corme- 
tora Nuinvest. 
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Alerj barra expansão do Santos Dumont 
Deputados estaduais derrubam licença ambiental do Inea que previa ampliação das pistas do aeroporto, o que 
pode prejudicar o Galeão. Medida faz parte de mobilização contra modelo de concessão e contraria planos de Castro 

RAFAEL NASCIMENTO DE GUMIEA 

ESTEPHANTE TONDO 
eposerpda err 

Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) aprovou 

no fim da tarde de ontem, 
em discussão única, o proje- 
to do deputado André Ceci- 
liano (PT). presidente da 
Casa, que cancela a licença 
prévia emitida pelo Institu- 
to Estadual do Ambiente 

(Inea) para ampliar as pistas 
de pouso e decolagem do 
Acroporto Santos Dumont. 

Pela manhã, o governador 
doRio, Clã udio Castro(PL), 
afirmou que entraria na Jus- 
tiça para tentar barrar a de- 
cisão, caso os deputados vo- 

tassem a favor de impedir a 
expansão do termi 
O decreto legislativo será 

promulgado pelo presiden- 
te da Casa e publicado no 
Diário Oficial da Alerj dos 
próximos dias. 

— Em primeiro lugar, a 

gente E ia a decisão da 
Alerj, independentemente 
de concordar ou não. Eu vou 
mandar para a Procuradoria 

(Geral da Estado) e, se ela 
achar que não é esse o instru- 
mento, eu entendo que um 

decreto legislativo não pode- 
riaderrubar uma licença am 
biental — disse Castro, em 
entrevista ao GLOBO, antes 

davotação. 

A derrubada da licença faz 

parte da mobilização dos de- 
utados pr seja reavali- 
oo pardo Ae conaeiá do 
Santos Dumont, previsto pa- 

ra 2022, e considerado preju- 
dicial para a economia do es- 
tado por esvaziaro Galeão. 

— Eu não sou contra à Con- 

cessão do Santos Dumont, 

mas da forma como está sen- 
doconduzida, ela val quebrar 

oGaleão. E nósvamos ter um 

aeroporto internacional fe- 
chado, o que é um contras- 

senso. O próprio govemo fe- 

deral se prejudica, já que de- 
tém quase metade da conces- 
são do Galeão — criticou Ce- 

ciliano em plenário. 

Rio deve receber R$ 332 binos 
próximo três anos, diz Firjan 
Setor de óleo e gás concentra 91% dos investimentos previstos no estado 

BRUNO ROSA 

Bm na penais er e 

economia Muminense 

deve receber investi- 

mentos de R$ 332,9 bilhões 
nos próximos três anos, de 

acordo CU TIL levantamento 

inédito feito pela Federação 
das Indústrias do Rio de Ja- 
neiro (Firjan). 
Desse total, osetor deúleo 

e gás deve responder por 
91% dos recursos previstas 

para projetos no Estado do 
Rio entre 2022 e 2024. Em 

seguida aparecem os seg- 
mentos de infraestrutura e 

industria de transformação. 

De acordo com o estudo, O 
Estado do Ria tem 292 proje- 
tos confirmados ou cujas 
obras já estão em andamento, 
sobretudo, na área de energia. 
No levantamento, além das 
petroleiras, há destaque para 

aconstrução de usinas terme- 
létricas movidas a gás natural 
em meio à maior crise hídrica 

dos últimos 91 anos. 

Individualmente, o Norte 
Fluminense concentra R$ 

13, 4bilhões em investimen- 

tos confirmados. Em Ma- 
caé, por exemplo, Shell, Pá- 

tria Investimentos e Mitsu- 

bishi investem USS 600 mi- 
lhões na termelétrica Mar- 
lim Azul, que vai ajudar a 
elevar a capacidade de pera- 
ção de energia no estado. 

— Esse é um passo estraté- 

ico fundamental para a 

Shell no Brasil, na diversifi- 
cação de seu portfólio e na 
transição energética no pa- 

Is. Buscávamos uma manei- 

raeficiente de monetizar o 
gás natural, que será produ: 

zido nos campos do pré-sal, 
ande nossa presença tem 
aumentado significativa- 
mente. Esse projeto permi- 

tirá uma sinergia entre nos- 
sos negócios de águas pro- 
fundas, gás e energia elétri- 

ca, e. para isso, encontra- 

mos parceiros comprometi- 
dos e alinhados com nossos 
propósitos — afirmou An- 

dré Araujo, presidente da 

Shell Brasil. 
O Porto do Açu, em São Jo- 

ão da Barra, também vem in- 

vestindo na construção de 
termelétricas. Em setembro, 
entrouem operação comerci- 

ala GNA 1, que consumiu in- 
vestimentos de US$ 1 bilhão. 
A GNA 1 tem 1.338 MW de 

capacidade instalada, o sufici- 

ente para fornecer energia a 
seis milhões de residências. 
Além da GNA 1, também será 

construída a GNA 1, com 
L672MW de capacidade ins- 
talada, suficiente para forne- 

cer energia para 14 milhões 

de residências. 

HUB DE GÁS 

O complexo contará ainda 
com mais duas termelétricas 
(GNA II e GNA IV), cujos 

investimentos planejados 
chegam a USS 5 bilhões. Se- 
gundo José Firmo, CEO do 
Porto do Açu, o empreendi- 

mento é o principal vetor de 
desenvolvimento econômi- 
co regional, resultado de in- 

vestimentos de mais de R$ 
18 bilhõesem infraestrutura. 
— À previsão e que o Açu 

receba mais R$ 22 bilhões 
nos próximos dez anos, O 

297 
Número de projetos 
mapeados pela Firjan 
Investimentos devem 
pcorrer apartir de 2022 

O deputado Alexandre 

Knoploch (PSL) lembrou 

que, na ocasião do leilão do 
Galeão, a empresa vencedo- 
ra, à RioGaleão, foi obrigada 

à investir mais de R$ 10 mi- 
lhões para que conseguisse 
arrematar o terminal, Para o 

parlamentar, fazer obras pa- 
ra permitir que o Santos Du- 
mont receba também aviões 
de maior porte mudaria as 

condições de concorrência 
do Galeão. 
— O Santos Dumont não 

foi projetado para voos regio- 

nais longos porque são ne- 
cessárias acronaves maiores, 
tuo não CON SCELCEM potisar 

naquele aeroporto —disse. 

O presidente da Aler) dis- 
se ainda que a licença é ile- 
gal porque prevê que a am- 
pliação da pista do terminal 
seja feita com a instalação 
de estacas, com 6 aterra- 
mento parcial do espelho 
d'água da Baia de Guanaba- 
ra. O argumento é o de que 
esse tipo de construção é ve- 
dado tanto pela Constitui- 
ção quanto por lei estadual. 

“ENTENDIMENTO POLÍTICO' 
Em nota, o governador afir- 
mou que acredita em um 

ambiente de “entendimen- 

to político” para que a con- 
cessão do Santos Dumont 

considere também a impor- 
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tância do Galeão para a eco- 
nomia Auminense. 
Noentanta, ressaltou quea 

decisão da Alerj “não é q ins- 
trumento adequado para 

questionara licença ambien- 
tal concedida pela Inea, que 
se refere ao projeto de ade- 
quação da estrutura aeropor- 
tuária aos padrões intermaci- 
onais de segurança, e não à 
ampliação da capacidade 

operacional do terminal”. 
Castro acrescentou que 
es ao Jongo do ano 
constante diálogo com o Mi- 

nistério de Infraestrutura para 
discutir a melhor modelagem 
de concessão, buscando o de- 

senvolvimento do estado. 

Energia. Usa GNA L no Porto do Açu em São João da Barra: termelétricas estão na mira dos investidores com crise hídrica 

que inclui o hub de ne 
Aqui, estamos erguendo o 
maior parque de geração a 
gás da América Latina, com 

a primeira usina já em ope- 
ração, Estamos progredin- 
do para ter o maior polo de 

gáscenergiado país no Açu, 

umlocalondeaofertadegãs 
atende a demanda industri- 
al — disse o executivo. 
A região Norte do estado 

vai ainda receber investi- 
mentos para a finalização 
das obras da Rota 3, infraes- 

Ei vai trazer o gas 

dopré-sal paraoGaslub (an- 
tigo Comperj). em Itaboraí, 
na Região Metropolitana. 
Naexploração e produção 

de petróleo em alto-mar, a 

petroleira Equinor vai dar 
início, em 2022, aumanova 

fase no desenvolvimento do 
Campo de Peregrino, na Ba- 

cia de Campos, que incluirá 
uma nova plataforma. 

Isso vai adicionar entre 

250 milhões e 300 milhões 

de barris de petróleo à pro- 
dução. Segundo Veronica 
Coelho, presidente da Equi- 

nor no Brasil, essa segunda 

fase vai consumir investi- 
mentos de US$ 3hilhões:; 
— Em duas décadas de 

atuação no Brasil, já investi- 
mos mais de US$ 11 bilhões 
e esperamos investir mais 

US$ 15 bilhões até 2030. 
Segundo a Firjan, o Rio foi 

fortemente afetado pela pan- 

Após flexões, Guimarães é notificado pelo MPT 
Procurador alerta que vai instaurar investigação caso presidente da Caixa repita atitude de contar exercícios de funcionários 

GERALDA MOCÁ E NATÁLIA BOSCO 

Bessprris Pogoda com br 
“ai 

0 procurador do Ministé- 
rio Público da Trabalho 

no Distrito Federal, Paulo 

Neto, enviou uma notifica- 
ção ao presidente da Caixa 

Econômica Federal, Pedro 

Guimarães, sobre as ima- 
gens de trabalhadores do 
banco fazendo flexão de 

braço sob o comando do 
executivo. 
Os videos circularam ón- 

tem e foram gravados pelos 

próprios funcionários em 
evento de fim de ano da Cai- 
xa em Atibaia (SP). No do- 
cumento, o procurador aler- 
ta que esse tipo de ordem 
pode se configurar assédio 
moral. E recomenda que o 

executivo não faça mais is- 
so, sob pena de responder a 
processo judicial. 

“Recomenda ao senhor 
Pedro Duarte Gulmarães, 

ne na condição de presi- 
dente da Caixa Econômica 
Federal, abstenha-se de 
submeter os empregados do 
banco a flexões de braço e 
outras situações de cons- 
trangimento no trabalho ou 

dele recorrente sob pena de 
instauração de procedi- 
mento investigatário e ado- 

ção de medidas administra- 
tiva e judiciais cabíveis”, 
afirmou procurador. 
O procurador destaca ain- 

da que o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) já reconhe- 
ceu como “abusiva e repro- 

vável”, a conduta do empre- 
gador que mandar o traba- 
lhador fazer Nexão de braço. 
Procurados pelo GLOBO, a 

Caixa eo presidente do ban- 
coestatal não responderam, 
O exercício de flexão de 

braço É Coura Res QUa- 

téis. Antes, era considera- 

do um tipo de punição ao 
militar. Hoje, quem dá a 
voz de comando também 

executa para evitar que os 
subordinados se sintam 
humilhados. 

Em outra frente, o Sindi- 

cato dos Bancários de São 

Paulo prepara, junto com 
Outras entidades rep TESCI- 

tativas, uma denúncia junto 
ao Ministério Público do 
Trabalho “na qual serão 

elencados todos os relatos 

de assédio moral que estão 
sendo praticados institacio- 
nalmente na Caixa”. 

"CULTURA AUTORITÁRIA 
Em nota, o sindicato critica 
o que chama de comporta- 

mento abusivo de Guima- 

rães, “sob ordens do gover- 
no federal”, Segundo a enti- 

dade, “a mais recente episá- 

dla de assédio moral” come- 

tido por Guimarães aconte- 
ceu no evento, onde o presi- 
dente pôs funcionários para 

fazerem flexões. 
“O alto escalão da Caixa, 

diretores e vice-presiden- 
tes, foram constrangidos 

para fazerem flexões no pal- 
codoevento, que ainda con- 
tou com palestra do coronel 

da reserva e assessor do Ga- 

binete de Segurança Insti- 
tucional da Presidência, 
Adriano de Souza Azevedo, 

reforçando a tônica militar 
presente em outros mo- 
mentos do Nação Caixa. À 

cena das Nexões foi repetida 
também por boa parte dos 
gestores na plateia”, diz tre 
cho da publicação. 

O sindicato também de- 
clara que a gestão de Gui- 
marães é repleta de “sobre- 

carga de trabalha, assédio 

moral e ameaças de desco- 
missionamento”, 

“Essaéa'cultura instituci- 
anal que Pedro Guimarães 

quer para a Caixa e seus em- 

demia da Covid-19, com re- 

tração de 3,8% no PIB do es- 
tado e perda de 151 mil vagas 
de empregos formais. Po- 

rém, com a retomada da eco- 

nomia por causa do avanço 
da vacinação, os dados de 

mercado de trabalho sinali- 
zam forte recuperação, com 
geração de 142 mil empregos 
até outubro deste ano. 

— Os números são auspi- 

ciosos no sentido da melho- 
riade visão dos empresários 
sobre o Rio. Trata-se de uma 

sinalização clara a respeito 
da recuperação e do poten- 
cial da economia de nosso 

estado —diz Eduardo Euge- 
nio Gouvêa Vieira, presi- 
dente da Firjan. 

pregados. Uma 'cultura au- 

toritária, baseada no assé- 
dio moral, no constrangi- 
mento, na humilhação. Um 

empregado com alto cargo, 

submetido a este constran- 

gimento, passa a entender 
que este é o método de ges- 

tão que a chelia espera que 

ele aplique aos seus subordi- 
nados”, enfatiza o diretor do 
sindicato é empregado da 

Caixa, Dionísio Reis. 
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Dr. Consulta entra 

no mercado e planos 
de saúde individuais 
Rede de clínicas que tem Lemann como investidor adquire 27,5% 
da start-up Cuidar.me, que oferece contratos de baixo custo 

CAPITAL 
RENNAN SETTI 
senna setifegoba or br 

Dr. Consulta, rede de cli- 
nicas de baixo custo que 

tem Jorge Paulo Lemann, Jo- 

sé Galló e Nizan Guanaes en- 
tre seus investidores, está en- 
trando no negócio de planos 

de saúde. Sua chegada se dá 
por meio da aquisição de 
275% da Cuidar me, startup 
surgida no ano passado ecujo 

primeiro produto foi um pla- 
no de cobertura hospitalar 
que custa a partir de R$ 100. 

O valor da transação não foi 
divulgado, mas a empresa 
fundada por Thomaz Srougi 
tem a opção de adquirir a fatia 

restante na Cuidacme dentro 
de um ano e meio. Os funda- 
dores da start-up, entre eles o 

cirurgião cardiovascular Mar- 
cus Vinicius Gimenes, vão se 

tornar sócios da Dr. Consulta, 
O investimento se deu após 

uma parceria que resultou, há 
um mês, nacriação deum pla- 
no de saúde que cobre atendi- 
mentos cexames nas 32 clini- 

cas da Dr. Consulta na região 

metropolitana de São Paulo, 

além de pronto-socorro, in- 
temações e cirurgias em uma 
rede referenciada de 20 hos- 
pitais, como Oswaldo Cruz e 
Samaritano Paulista, 
O plano custa a partir de R$ 

179e não tem a Psi pr 
Porora, só está isponivel na 
modalidade individual, mas a 
expectativa é lançar versão 
para o mercado corporativo. 
No primeiro mês de opera- 
cão oplano já chegou amil vi- 
das, e a expectativa da Dr. 
Consulta é fechar o primeiro 
“ano com 12 mil. 

— Em contato diário com 

os pacientes, a pente desco- 
briu que as pessoas querem 
plano de saúde. O Dr. Con- 

sulta só resolvia metade do 

problema dele. Através da 
Cuidar.me, a gente conse- 

gue fechar o ecossistema, 

oferecendo um plano que 
cobre hospital paraa base da 
pirâmide. E vamos oferecer 
o plano aos 4,5 milhões de 

pacientes que temos cadas- 
trados — diz Srougi, que 
tundou a Dr, Consulta em 

2011 e agora preside seu 

conselho de administração. 

A Dr. Consulta tem 35 cli- 
picas, sendo a maioria na re- 
gião metropolitana de São 
Pauloe algumas em Rio e Be- 
lo Horizonte. Segundo Rena- 
to Velloso, por usar essa rede 
de clínicas próprias, o plano 
lançado com à Cuidar.me já 
nasce “semi-verticalizado”, o 
que ajuda na redução de cus- 
tos e de exames desnecessá- 
rios. por exemplo. 

DADOS E REDUÇÃO DE CUSTO 
Us executivos insistem que 

esse é um dos fatores que 
tornamo produto economi- 
camente viável, mesmo en- 

quanto operadoras de saúde 
tentam selivrar atodo custo 
de planos individuais. A 
Amil, porexemplo, acaba de 

pagar R$ 3 bilhões para que 
um fundo de investimento 
dSssuma UMA carteira Com 

37Umilvidas. 
— No atendimento, seja 

virtual ou físico, e nos exa- 
Des, à EU nte usa nossa rede 

própria. Na hora que o paci- 
ente precisar de um atendi- 
mento de alta complexida- 

de, eles usam os hospitais 

referenciados. Mas nossa 

con: 

vantagem é ter um prontuá- 
rio eletrônico comos dados 
dos pacientes que os acom- 
panha em toda essa jornada. 

Isso também ajuda na redu- 
ção de custos desnecesuári 
os —afirma Velloso, cirurgi- 

ão-dentista que foi um das 
fundadores da Odontoprev 
cestãã frente da Dr Consul- 
ta desde 2019. 

A Dr. Consulta vem se es- 

forçando para se posicionar 
como uma healthtech — jar- 

gão do segmento para start- 

ups que usam tecnologia pa- 
rainovar na saúde —, embo- 
ra seus criticos insistam que 

a empresa deve sua reputa- 
ção muito mais a um mode- 
lo inovador do que propria- 

mente à tecnologia. 

Velloso e Srougi, no en- 
tanto, sustentam que à Uso 

intensivo de dados e inteli- 

gência artificial tem sido 
crucial para a viabilidade 
econômica do negócio. De 

acordo com a Dr. Consulta, 

seus atendimentos resul- 
tam, em média, no pedido 
de 2,2 exames, contra mé- 

dia superior a cinco na saú- 

de suplementar como um 
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todo. Com o plano de saúde, 
a aposta é que esse perfil re- 
sultará em menor sinistrali- 
dade, fechando a conta. 

A parceria e participação 
societária na Cuidarme 
também farãocomquea Dr. 

Consulta aceite planos de 

saúde, Hoje, apenas um pla- 
no corporativo da SulAmeé- 
rica, elaborado em parceria 

com a própria start-up, dá 
acesso a atendimentos na 
rede. Hoje, os clientes pa- 
dt por atendimentos E 

exames de maneira avulsa, 
com cartão ou dinheiro. 

PRIMEIRA AQUISIÇÃO 
A aquisição de um pedaço 
da Cuidar.me é também a 
primeira da Dr. Consulta. 

A empresa até tem 75% da 
Yalo, start-upde beneficios 
de saúde que dá descontos 

da farmácia à academia e 
tem uma espécie de plano 
de assinatura da Dr. Con- 
sulta. Mas esse negácio 

surgiu primeiro dentro da 
própriaempresa, antes de 
ser desmembrado por 
questões regulatórias, de 

acorda com Srougi. 

Novo modelo. 

Camo 

techamento de 

unidades 

durante a 

pandemia, 

empresa fez 

“aperação de 

guerra” 

A chegada da Dr. Consul- 
tano mercado de planosde 
saúde se dá após periodo 
especialmente turbulento 

na traletória de dez anos 
da empresa. Com a chega- 
da da pandemia, a empre- 
sa fechou permanente- 
mente mais de 20 clínicas 
de sua rede, que chegou a 
ter 55 unidades. Mas Vel- 
loso afirma que, “com uma 
operação de guerra”, a ne- 
gócio conseguiu seguir 
operando. Em paralelo, à 

companhia lançou atendi- 
mentos por telemedicina 
e coleta de exames em ca- 
sa, além de entrar no filão 
detestes para Covid, 

Este ano, a companhia diz 
ter atendido 900 mil paci- 

entes únicos, registrado 2.2 
milhões de visitas em suas 
unidades e realizado 2,4 mi- 

lhões de exames. A receita 
liquida deve encerrar 2021 
em R$ 315 milhões, 20% 
mais que em 2020. 

Este texto fo orignamente 

publicado na coluna de negócios 

Capllal. no sta do GLOBO: 

blogs oglobo glabo com/capital 

BR Marinas e Dream Factory acertam parceria 
Dona da Marina da Glória e empresa de eventos farão nova agenda nas oito unidades do grupo, em Búzios, Angra, Paraty e Rio 

STEPHANIE TONDO 
sie phsnde tondo iPoglobo som e 

A BR Marinas, dona da 
Marina da Glória e ou- 

tras sete ins talações náuti- 

cas no Estado do Rio, fechou 

parceriacoma produtora de 
eventos Dream Factory para 
ampliar a oferta de entrete- 

nimento ao vivo nesses lo- 
cais. À negociação, que vi- 
nha acontecendo há cerca 

de um ano, prevê que a Dre- 
am Factory passará a fazer a 
gestão dos eventos, sejam 
eles da própria produtora ou 

de terceiros, além da explo- 
ração de patrocínio para os 
CSpaAçÕs. 

Continuarão ocorrendo 

na Marina da Glória os 
eventos que já tinham sido 
realizados em parceria com 

à Dream Factory em anos 
anteriores, como à Marato- 
na do Ria, o ArtRio e o Rio 

Music Carnival (RMC). 
Além disso, a programa- 

ção tradicional do espaço 
com outras produtoras taim- 

bém está mantida, como o 

Rio Boat Show, o Open Aire 

” 

“As pessoas 
querem 
experiências, 

sair de cosa” 

Gabriela 
Marins, 

presidente da 
BR Marinas 

“A Marina da 
Glória val ser 

odocal mais 
desejado do 

Rio pelos 
promotores” 

Duda 

Magalhães, 

presidente da 

Dream Factory 

Cartão postaí. Programação da Marina da Glóra em 2022 será mcrementada por eventos que buscam espaços ao ar |vrenac dade do Rio 

o Oktoberfest Rio, afirma 

Gabriela Lobato Marins, 

presidente da BR Marinas. 
Uma das novidades pre- 

vistas para 2022 é um even- 

to internacional de vôlei de 
praia, além de mais um 
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evento ndutico e uma feira 

do livro. A ideia, de acordo 

com os executivos, é explo- 
rar a paisagem do Rio e as 
atividades ao ar livre. 

— Tenho muita vontade de 
fazer eventos no mar, além de 
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um festival de música nas ma- 

rinas de Angra. A gente preci- 
sava era dividir a criatividade 
com pessoas que trabalham 
nisso 100%, é essa parceria 

vai ser nesse sentido. As matl- 
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eventos ao ar livre, que com 

certeza vão ser muito busca 
dos no próximo ano. Às pesso- 
as querem experiências, que- 
rem sair de casa, se divertir — 

diz Gabriela. 
Duda Magalhães, presi- 
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dente da Dream Factory, 
também comemorou a par- 
ceria, que classificou como 
“ganha-ganha”. Ele conta 
que estará próximo de ou- 
tras produtoras para fazer a 
curadoria de eventos que te- 
nham sinergia com a Mari- 
na da Glória e os outros es- 

paços da BR. A Dream Fac- 
tory produz eventos como a 
Arvore da Lagoa e o Rio 
Montreux Jazz Festival. 

— Sem dúvida, nesse mo- 

mento de transição para o 
pós-pandemia, os eventos 

ao ar livre têm uma grande 
vantagem em relação a am- 
bientes fechados, Em 2022, 
a Marina da Glória vai ser o 
local mais desejado do Rio 
pelos promotores de even- 
tos poressa caracteristica — 
diz Magalhães. 

Eventos esportivos tam- 
bém estão nos planos do 
executivo, começando pelo 

vúlei de praiae a maratona. 
— A Marina da Glória tem 

um visual para transmissão 
de televisão muito privilegi- 
ado, com a vista para o Pão 
de Açúcar, o Cristo. E uma 
joia — afirma. 

As outras marinas do gru- 

po são a Marina Verolme 
(Angra), Búzios, Itacuruçã 
(Mangaratiba), Piratas (An- 
gra), Paraty, Bracuhy (An- 
graje Ribeira (Angra). 
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Mundo É 

ELISA MARTINS 
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Kº win, Layana e Camila sai- 

ram da Venezuela pratica- 

pente Com à FORIpA do COFpo, 

Venderam tudo o que tinham 

evleram ao Brasil comosonho 

deterum lar ea filha na escola. 

Já na casa de Wilfredo, cada 
vez que as crianças acordavam 
na Venezuela, pediam o café 

da manhãe não havia nada pa- 
ra comer, Ele cruzou a frontei- 

ra na esperança de poder tra- 

balhar e ver às netos cresce- 

rem bem. Os vizinhos Victor e 
Alejandro também partiram 
em busca de um emprepo. 

mesmo com o receio das fami- 
lias. Na espera de documenta- 

ção no Brasil, dormiram mui- 

tas noites ao relento, na rua. 

Asexpectativas sãoaltas, eos 
sonhos em comum se encon- 

tram na fronteira de Pacarail- 

ma, cidade no norte de Rorai- 
ma, com a Venezuela. Nos úl- 

timos meses, o Buxo de mi- 

grantes que chegam à divisa 

brasileira não para de crescer. 

'CIDADES GÊMEAS' 

O aumento é truto, princi- 
palmente, da reabertura da 

fronteira no lado brasilei- 

ro, após quase um ano e 
meio de trânsito fronteiri- 
ço suspenso por causa da 
pandemia. Uma portaria 

da Casa Civil da Presidên- 

cia da República, publica- 
da em junho, reabriu o flu- 
xo entre as “cidades gême- 

as” — Pacaraima, no lado 
brasileiro, e Santa Elena, 

no lado venezuelano. Masa 

passagem pelas chamadas 
“trochas”, as trilhas clan- 
destinas por brechas da 

fronteira, nunca cessou. 
Segundo a organização 

Médicos Sem Fronteiras 

(MSF). o aumento na de- 
manda migratória está à vis- 

ta nas ruas e se faz notar na 

procura pelos serviços de 

apoio a quem chega. Na 

ONG, os atendimentos 
maisque dobraram recente- 

mente. Em julho, o número 
de consultas médicas gerais 
foi de 292, mas saltou a uma 
média de 640 mensais de 

agosto a novembro. Só em 

novembro, foram 692 con- 
sultas, maior número do 

ano. Os atendimentos de 

saúde sexual e reprodutiva, 

quesão contados à parte, su- 
biram de 91 em julho a uma 
média de 230 por mês de 

agosto a novembro. Tam- 

bém cresceram as atenções 

de saúde mental, que em ju- 

h- 

Sem abrigo. Vanesa e Dalviane trabalhavam em lavanderia, mas resolveram mipr 

TEMOR DA ÔMICRON 

França proíbe viagens ao Reino Unido 
Media se aplicãa viagens não essencia se passa à valer partir dameia-no te de amanhã 

ET, 

ar para o Brasil por salários não serem suficientes para comprar alimentos: Sentimos falta da Venezuela, mas lá não hã opertimdades para nós é nossas fihas' 

SONHOS EM COMUM 
Com reabertura de fronteira, 
cresce fluxo de venezuelanos 

ao Brasil, relata organização 

Expectativa, 

A'eandra (nome 

Leticho) trauze à 

maquina de 

Costura para 

tentar trabalhar 

no Brasi: Na 

VErREZUE a, UM 

Irtródegieo 

custa LS SO a 

um pacote de 

arroz. USSA, 

Tudo dem 

Dúlar agora 

Fome. Para 

lembrar de uma 

época de par em 

ceu pais natal, é 

Se Esquecer da 

dificu dade de 

alrmmtar sua 

familia, Willneio 

carrega o bone 

de seu time de 

beisebol: "Sonho 

em ter uma vida 

calma e ver 

meus netos 

crescerem bem 

Detarminação 

Mirvida e Fátima 

vendem cale é 

salgadinhos em 

Pacara ma, mas 

planejam abrir 

um salão de 

beleza: Temos 

um pouco de 

TECE O pornão 

fara lingua 

muto bem Mas 

vamos aprender 

etater darceno 

lho rondavam as 90 e pula- 

ram para uma média de HO 

mensais no mesmoperiado. 
— Antes nossos atendimen- 

tos se concentravam nas ocu- 

pações de migrantes em Paca- 
raima. Levávamos clínicas 

móveis aonde já havia mi 
grantes, e o [luxo era muito 
menor Com o número em al- 

ta, inclusive com pessoas dor- 

mindo e morando na rua, le- 

vanios às clinicas pari o cen- 

tro da cidade. Foi quando o 

luxo explodiu, e tivemos de 

dobrar ou quase triplicar as 
consultas individuais na cida- 
de — conta Elena Graplia, co- 

ordenadora médica do proje- 
to de MSF em Roraima. 

CAMINHO A PÉ 
Nos postas de controle de en- 
trada, mais de 300 pessoas são 
atendidas por dia em busca da 

regularização autorizada pela 

portaria do governo tederal 
parao caso de pessoas em situ- 
ação de vulnerabilidade decor- 

rente de Auxo migratório pro- 

vocado por crise humanitária. 
Mas continuam chegando 

mais, e há dezenas à espera da 
documentação. As condições 
de saúde dos recém-chegados, 

cada vez mais deterioradas, 

também chamam a atenção. 

— São pessoas debilitadas, 
que jávêmdeum longo peri- 

ado de dificuldade até dea- 

diremvir ao Brasil. Algumas 
conseguem pagar passa: 

gem, outras vêm de carona, 
mas muitas vêm a pé. Cami- 
nham longas distâncias por 
dias. São pessoas com ede- 

mas e pernas inchadas e ou- 

tras com infecções pastroin- 

testinais ou respiratórias e 
d Denças crônicas sem trata- 

mento, como diabetes, hi- 

pertensão —conta Alvilym 
Bravo, promotora de saúde 

de MSF. —EÉ uma população 

que adoece muito por conta 

das condições de vida e pela 
falta deacess0 a insumos bá- 
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sicos de higiene e cuidado 

Para evitar dormir na ruá, 

muitos migrantes se depa- 
ram como dilema entre con- 

cluir o atendimento médico 

ou sair depressa paragarantir 

lugar na fila para os abrigos. 
— Em alguns atendimentos, 

mesmo quando a pessoa preci- 

sa , ela sai do serviço de saúde 
para tentar chegar cedo ao lu- 
gar onde val passar a noite. 

Abrigo, banho, comida, saúde, 

são questões frequentes para 
Essa população. Sem contar as 

condições peopráficas. Em Pa- 

caraima chove muito, faz frio à 

noite, e muitas crianças, fami- 
lias inteiras, dormem na rua, O 

que agrava ainda mais a saúde 
— acrescenta Alvilyn. 

XENOFOBIA 

Há três semanas, o clima tarm- 

bém fechou na cidade depois 
que um comerciante brasilei- 

ro foi esfaqueado durante um 

assalto em Pacaraima. Mani- 
festantes fecharam a estrada 
na fronteira, houve tumulto e 

atos de violência contra vene- 

zuelanos. À procura pela pro- 
teção dos abrigos aumentou 

depois do episódio. Quem não 
CONSePue Entrar, S€- ari isca à 

dormir na rua ou volta à noite 

para às acessos de mata e se es- 
conde nas“trochas”. 

— Ainda hã muita xenofo- 
bia, falta de empatia. Como 

trabalho, percebemos que, 

além do tratamento humani- 

tário, era importante fazer 
ações de mediação cultural 

para as pessoas entenderem 
as necessidades desses mi- 
grantes, e que eles chegam 

porque precisam, porque não 
existe serviço de saúde nem 

atenção básica no pais de on- 
de vieram — conta Elena, 

Ajudar na construção de 
empatia também foi o objeti- 
vo de um ensaio de fotos co- 

moas que ilustram essa repor- 
tagem e que foram feitas em 

novembro nos atendimentos 
de MSF em Pacaraima. 

— Muitos chegaram sem na- 

da, ou só com uma mochila, a 
roupa do corpo. Não tinham o 

que trazer ou queriam chegar 
e começar do zero. Outros 

achavam que logo voltariam 
para a Venezuela — conta a fo- 

tóprafa Mariana Abdalla, que 

produziu fotos e videos para 0 

ensaio, — Há crianças, jovens, 
idosos, familias inteiras. Al- 

guns não queriam falar, mas 

foram sempre gentis, É uma 
população vulnerável, e espe- 

ramos que as fotos levem à 

atenção a ela. O fundo preto 
que usamos não foi por acaso. 
O olhar é para as pessoas. 
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Grandes comícios fecham campanhas no Chile 
Boric e Kast aparecem empatados em pesquisa três dias antes da votação. Ultraconservador diz que resultados 

podem ser definidos por tribunais, e morte da viúva de Pinochet traz memória da ditadura ao debate público 

ANDRÉ DOCHIADE 
ae cl eee Jr 

m eleições que devem ser 

decididas voto a vota, Ga- 

briel Boric, da chapa de es- 

querda Aprova Dignidade, e 
José António Kast, do ultra- 

conservador Partido Repulli- 

Caho, encerraram omem as 

campanhas 20 segundo turno 
das eleições presidenciais chi- 

lenas com eventos que deixa- 
ram claras as transformações 
pelas quais passaram as suas 

campanhas. Em entrevistas, 

eventos e comícios à noite, os 

candidatos apelaram às bases, 

mas também acenaram a elei- 

tores moderados que suposta- 

Iinente temem radicalismos E 

decidirão ples to. 

Bonc, em um comício no 

Parque Almagro, em Santiago, 
trocou o epiteto “companhei- 

ras e companheiros”, que cos- 
tumava usar, pelo neutro “chi- 

lenas e chilenos”, Em seu dis- 
curso, seus temas tradicionais, 
como à ambientalismo, os di- 

reitos das mulheres e dos po- 
VOS indigenas E 0 acesso à sal 

de e a educação estavam pre- 

sentes, mas misturados a ou- 

tros caros ao cento, CON a se- 

gurança pública e a luta contra 

a corrupção. O candidato fez 

alertas ao público para evitar 

EN 

e 

Final de campanha. Boric em seu comígio no qua! disse “ebilenáo chilenos” e não” Epi EITAS E caingandiááres 

provocações e controvérsias: 

— Muitos estão à espera de 
qualiquer provocação lida 

te para nos culpar. Não vamos 

dar a eles essa oportunidade. 
Nosso caminho eo da paz. 

Kast, assim como no primei- 

ro turno, encerrou a campa- 

nha com um comício no rico 

distrito de Las Condes, Em 
meio a muitas bandeiras do 

Chile e a de grupos extremis- 

tas de direita — como o The 

Real Patriots, fundado por um 
ex-lider de torcida organizada 

condenado por homicídio —, 

era possivel ver apotadores 
empunhando simbolos da es- 

querda, como a bandeira do 

povo Mapuche e a do arco-fris. 

A reivindicação do estandarte 
LGBT + marca uma diferença 

explícita em relação a 2017, 

quando Kast classificou a ilu- 

Science premia sistemas que 
revelam estrutura de proteinas 
Projetos vão auxiliar estudos sobre interação de drogas e mecanismos de doenças 

RAFAEL GAMULA 
Esisei guns aproginho toer im 
nbs LO 

A revista Science, da Assod- 
ação Americana para O 

Avanço da Ciência, elegeu co- 

mo descoberta do ano à cria- 

ção de dois sistemas de inteli- 
gência artificial capazes de 

prever aestruturade proteínas 

com base no DNA que as codi- 

fica. Determinar a estrutura 
tridimensional dessas molé- 

culas a partir do código penéti- 
co usado em sua construção 
era uma meta de bioquímicos 
nos últimos 50 anos. 

Os projetos que finalmente 

Rastro de 
destruição 
nos EUA 
FETO GRANDES BELLIAFR 

Parececena de filme, mas 

não d. Os destroços reais 

são vistos no que antes foi 

opalco deumteatroem 

Maylield, Kentucky. O 

estado fol o mais dura- 

mente atingido poruma 

das prores séries de torna- 

dos dahisbória dos EUA, 

registrando ao menos 75 

mortos. Às vítimas tinham 

entre E meses e BE anos 

deidade Qutras 14 pesso- 

ds morreramem outros 

quatro estados vizinhos 
Tennessee, Illinois, Mis- 

sourie Arkansas. O lend- 

meno atingiu essa área do 

Centro-Deste do paishã 

umasemana, deixando 

um rastro de destruição 

estimado em cercade 

300 km de extensão 

atingiram esse objetivo, quase 

que simultaneamente, foram 
o AlphaFold, ligado ao Google, 

vo RoseTTAfold, da Universi- 
dade Washington, que usaram 
um banco de dados sobre pro- 
teinas para treinar um progra- 
ma capaz de modelá-las em 

computador 
Proteinas são as moléculas 

que põem o organismo para 

tuncionar, enquanto o DNA é 
responsável por guardar as ins- 
truções de como produzi- las. 

Saber com precisão a estrutu- 
ra delas é crucial para cientis- 
tas que estudam mecanismos 
de doenças e a maneira como 

as drogas interagem com eles. 

A vantagem de determinar a 

estrutura de proteinas a partir 
do código genético que guarda 

suafármula éo fato deser mui- 

to mais rápido e barato se- 
quenciar DNA do que tentar 
descobrir aestrutura da prote- 

ina após ela ter sido produzida 

pela célula. O DNA indica co- 
mo a proteina vai ser prochuzi- 

da pelas células a partir dos 

amingácidos, “tijolos” Básicos 
que são emendados uns ao ou- 
tros, num ho que se dobra 

tum semi e pera uma 
estrutura complexa. Essa for- 
ma é que determina a função 
biológica da molécula. 

Prever esse processo de eno- 

minação do Palácio de La Mo- 

neda com as cores da causa co- 

mo um atoda“ditadura gay”. 

Ao discursar, Kast voltou a 

apostar no nacionalismo: 
— Que nunca neguemos a 

nossa bandeira, essa bandeira 

preciosa que não vamos mu- 

clar nunca. 
Segundo a pesquisa mais ne 

cente do instituto Atlas Intel, 

realizada entre terça-feira e 

velamento, porém, sempre foi 
um desafia, porque proteinas 
são moléculas muito grandes, 

que podem ter centenas de 

milhares de átomos. Mas com 
a inteligência artificial foi pos- 

sivel atingir esse objetivo. 

DESENVOLVIMENTO 
O primeiro passo foi dado pelo 

AdphaFold, afiliado ao projeto 

DeepMind do Google, que em 
NRO demonstrou capacidade 

de modelar proteinas com 

92% de precisão —a mesma 
que humanos conseguem ob- 
ter gastando um bocado de 

tempo e dinheiro. 

Em julho de 2021, o RoseT- 
TAfold anunciou ter chegado 

2 100% de eficiência ao aplicar 

seu método a centenas de pro- 
teínas consideradas alvos para 

drrgas. Uma semana depois, o 

AlphaFold anunciou ter tam- 

bém atingido a mesma marca, 
para 350 mil proteinas encon- 

tradas nó corpo humano. 

Johr Jumper, cientista da 

ontem, os candidatos estão 

empatados: Kast tem 48,5% 

das intenções de voto, contra 
48 4% de Roric. À margem de 

erro é de 2%, e não é possível 

indicar um favorita. 
Ao longo do dia, além da 

campanha, uma outra notícia 
dividiu o noticiário chileno: à 
morte da vitva de Aogusto Pi- 
nochet, Lucia Hirniart, aos 99 

anos. Considerada uma das 

mais próximas conselheiras 

do ditador, seu falecimento re 
forçou o tema da memória da 

ditadura no Chile naseleições. 
Os dois. candidatos falaram a 

respeito, Boric disse; “Lucia 

Hiriart more impunemente, 

apesar da profunda dor e divi- 

são que causou ao nosso pais. 
Meus respeitos às vitimas da 

ditachura da qual fez parte. Não 

comemoro a impunidade 
nem a morte, trabalhamos pe- 
la justiça e poruma vida digna, 
sem cair em provocações ou 

violência”, 
Kast, que é um defensor dos 

anos de ditadura, mas tem evi- 

tado elogiar abertamente Pi- 
nochet, evitou fazer análises 

sobreo papel histórico de Hiri- 

ar. Disse que não irá ao enter- 

ro, “por ser um velório priva- 
do” e não ser “próximo da fa- 

milia”. Questionado na rádio 
ADN sobre o papel de Hiriart 

computação do DeepMind 
que coordenou o AlphaFold, 

também foi incluído na lista 

dos dez pesquisadores com 
trabalhos mais influentes em 
2021 eleitos pela revista britã- 

nica Nature, a mais influente 
do mundo ao lado da Science. 

David Baker, cientista que i- 

dera o Rose TTAlold, poupou 

sua modéstia em entrevista 

para a revista, “Todas as áreas 
de biologia computacional e 

molecular serão transforma- 

das, afirmou. 
Em editorial, a Science elo- 

giou os Ep também por 
ambos abrirem mão de rovyalt- 
es, par enquanto, e liberarem 
de graça a tecnologia para ou- 

tros cientistas. * E uma técnica 

que vai acelerar muito adesoo- 
berta cientifica”, afirmou Hol. 
den Thorp, editor-chefe. 

Os novos sistemas horam es- 

colhidos para o prêmio Break- 
through of The Year deste ano 

entre uma lista de dez traba- 

lhos, incluindo o desenvolvi- 

na ditadura, fugiu do tema: 
— já fizemos tantas conside- 

Faq NES históricas, tantas análi- 

ses sobre o que foi o governo 

militar ou a ditadura ou o regi- 

me autoritário. Isso vai reparar 

a ruptura institucional, repa- 
rar a dor das pessoas que sofre 

ram tanto no governo de Sal- 

vador Allende quanto no de 
Augusto Pinochet? Não vai. 

DECISÃO NOS TRIBUNAIS 
Nos últimos dias, aliados do 
candidato têm se manifestado 

sobre à possibilidade de o re- 

sultado ser decidido nos tribu- 
nais, Diante de uma eleição 

cujo resultado pode ser aperta- 
do, Kast afirmou que muitas 

votações são definidas em tri- 
bunais, e que isso faz parte do 

sistema € eleitoral do pais. 

que fraude, pode 
RE erros, eum voto por me- 

sa pode mudar q destino da 

eleição. No Chile, temos 45 
mil mesas e um voto por Rsa 

pode fazer com que uma ou 

outra pessoa ganhe —disse. 

Boric acusou Kast de seguir 
o mesmo expediente de Do- 

tala Trump nos EUA. 

— E algo saldo de um manu- 

al o que a extrema direita está 
fazendo no Chile, é possível 
perccher. E exatamente o mes- 

mo que Trump tez. 

mento de antivirais contra a 
Covid-19, o uso de drogas psi- 
codélicas para tratar estresse 

pós-traumáticoe a medição de 
terremotosem Marte. À revis- 
ta também considerou premi- 

ar pesquisas que avançaram a 
geração de energia por fusão 
nuclear, biólogos que conse- 

guiram extrair DNA hurmarso 

antigo do solo de cavernas e o 

uso da tecnologia CRISPR pa- 
ra tratar pessoas com um tipo 

de cegueira genética. 

A Science também elegeu os 
ACOMeciImentos ue conside- 

rou as grandes decepções do 

ano. Um deles foi a onda de 

ataques promovidos por polí- 
ticos a cientistas que buscam 

informar políticas públicas pa- 

raa Covnid-9, fenômeno visto 
nos EUA e no Brasil, Outro 

ponto baixo foi a conferência 

do clima da ONU, que não 

conseguia CONPENnDEr paises a 

elevarem suas promessas de 

corte de emissões de gases do 

efeito estufa. 
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O 3; Zoológico do PR vai imunizar animais 
Lista inciui macacos, chimpanzés. digres, teles, óncas pumas babuinos, lantras e raras 

PEQUENAS DOSES 
aiba por que a vacinação infantil 

GIULIA VIDALE E 
MARIANA ROSARIO 
ssisBagisbo com dr 
ETA =) 

À Agência Nacional de Vi- 
gilância Sanitária (Anvi- 

sa) autorizou ontem à apli- 
cação da vacina da Pfizer 
contra a Covid-19 em crian- 
ças de 5a 11 anos de idade. 

No entanto, ainda não há 

data para início da imuniza- 
ção neste público. À decisão 

de estender o programa de 

vacinação para a população 
infantil agora está nas mãos 
do Ministério da Saúde. 

Em paralelo, um segundo 
imunizantese apresenta co- 

mo candidato à vacinação 
das crianças. Ontem à tarde, 

o Instituto Butantan entrou 
com um novo pedido na An- 
visa para uso pediátrico da 

CoronaVac, em crianças é 

adolescentes de 3a 17 anos. 
À agência tem um prazo de 

30 dias para analisar a solici- 

tação. O requerimento an- 

terior foi negado pela agên- 
cia par falta de documentos. 

Abaixo, oGLOBO esclare- 

ce as principais dúvidas so- 
bre a vacinação emcrianças 
como imunizante da Plizer. 

Quando irácomeçara 
vacinação emcrianças? 
Ainda não há data para int- 

cto da vacinação contra Co- 
vid-19 em crianças de5a 1 
anos de Idade. Essa determi- 

nação cabe ao Ministério da 
Saúde. Ontem, o ministro 
Marcelo Queirogaantecipou 

que a inclusão não será em 

2021. Segundo ele, a decisão 
da agência ainda precisa ser 
ratificada pela própria pasta: 

— A Anvisa lez uma avalia- 

ção, A avaliação queé feita pela 
câmara técnica do ministério 

ecutra. Oministério vai discu- 

Er amplamente Esse assumo 

coma sociedade —disse. 
Como mostrou O GLO- 

BO, não há doses disponi- 
veis no país para essa faixa 
etária. No entanto, o últi- 

mo contrato assinado com 

a Pfizer prevê a possibilida- 
de de fornecer vacinas mo- 

dificadas para outras vari- 
antese laixas etárias, casoo 
governo federal solicite. 

O esquema de vacinação é o 
mesmo dos adultos? 
Sim. À imunização com- 

pleta para pessoas de 5 a 11 

anos consiste na aplicação 
de duas doses, com um in- 
tervalo de 21 dias entre elas. 

A Imunização será nos locais 

da rede usada atualmente? 

A Amvisa recomendou que 

avacinação do grupo ocorra 
em ambiente especifico, 
acolhedor e seguro para os 

pequenos, de preferência 

em pontos diferentes dos 
dedicados aos adultos (evi- 
tando drive thrus). Se possi- 
vel, também deve ser em sa- 

la exclusiva para aplicação 
desse imunizante, 

As crianças devem per- 

manecer 20 minutos no lo- 
caldaaplicação paraobser- 
vação e às equipes que apli- 

carão a vacina devem ser 

treinadas para esse acom- 
panhamento. De acordo 

DOT od agencia, a matoria 

dos eventos adversos pós- 
vacinação ocorre por apli- 
cação da dose inadequada e 

da preparação errada do 
produto de acordo com a 
faixa etária. 

Se meu filho completar 12 

anos após a primeira dose 
pediátrica, como devo 

proceder? 

A Anvisa recomenda que 
quem completar 12 anos en- 

tre à a Ea segunda 

dose deve receber asepunda 
dose reduzida, assim como 
foi na aplicação inicial. 

Avacina para crianças é 

diferente da de adultos? 
Sim. Adose da vacinadas 

crianças é de apenas 10 mi- 
rogramas, o] que COTTEs- 

ponde a um terço da dose 

de adultos. [sso é possível 

porque, em geral, quanto 
menor a idade, melhor a 
resposta para às vacinas, 
porque seu sistema imune 

é mais forte. Para diferen- 
ciá-las, os frascos terão as 

cores laranja e roxa, res- 

pectivamente, Além disso, 
o imunizante infantil po- 
derá ser armazenado por 

10 semanas de 2ºC a BC 
contra quatro Semanas das 

doses destinadas a adultos. 

Meu filho vai completar 12 
anos. Devo esperar para ele 
tomar a dose para jovens ou 

vacinar logo agora? 
Os estudos mostraram que 

aproteção conferida pela do- 

se mais baixa — aplicada em 

crianças de 5a 1 anos —ofe- 
rece alta proteção para essa 
taixa etária. Especialistas re- 

comendam que quanto antes 

se vacinar, melhor. Não hã 
necessidade de esperar. 

Quantos países já 
autorizaram vacinas contra 
Covid-19 para crianças? 

Pelo menos 30 países já 
autorizaram o uso pediá- 
trico da vacina da Pfizer 
contra à novo CoOrÓn avírus, 

incluindo Estados Unidos, 

Israel, Austrália, Canadá, 
Emirados Árabes, Costa Ri- 

ca, Colômbia, República 

Dominicana, Equador, El 
Salvador, Honduras, Pana- 
má, Uruguai, Bahrein, Rei- 

no Unido, Noruegae Suiça, 
além dos 27 Estados-mem- 

bros da União Europeia, 
O uso pediátrico do imu- 

nizante da CoronaVac já 

acontece no Chile, China, 
Equador e Indonésia. 

é segura e eficaz contra a Covid-19 
Quais são os efeitos 
colaterais mais comuns da 
vacinação nesse público? 

Em geral, os efeitos colate- 
rais nesse grupo também fo- 
ram semelhantes aos obser- 
vados em pessoas mais ve- 
Ilhas. No estudo clínico em 
crianças não houve relato de 
evento adversosério po PODA 

ta da vacinação. Os partici- 

partes sentiram apenas efei- 
tos colaterais leves, comodor 
no local da injeção, fadiga e 
dorde cabeça, mais frequen- 
tes após a segunda dose. 

— O grupo estudado (pela 
Phizer) contavacom 3 mil cri- 

arças. Os dados que existem 
são positivos e não sugerem 
nada diferente de outros gru- 

pos etários que já tomaram a 
vacina —diz Marco Aurélio 
Sáfadi, professor da Santa 

Casa de São Pauloe presiden- 
te do departamento de imu- 
nização da Sociedade Brasi- 
leira de Pediatria (SBP). 

Qualorisco de a miocardite 
aparecer após a aplicação? 

Essa rara inflamação do 

músculo cardíaco, que foi as- 
sociada à vacina da Pfizer, é 
uma das principais preocu- 

pações de pais e autoridades 
de saúde. No estudo clinico 
não houve nenhum caso de 

problemas cardiacos na faixa 

etáriade5a 1H anos. Mas de- 
vido ao tamanho da amostra, 
não é possível afirmar que 

não hã risco dessas condi- 

ões em crianças mais novas. 

Segundo o gerente-peral de 

Medicamentos e Produtos 

Biológicos (GCGMED) da An- 
visa, Gustavo Mendes, a pas- 
sibilidade de miocardite e 

pericardite são pontos de 

análise, mas representam 
apenas 0,007% dos casos. 
Não houve nenhum óbito 

pelo problema associado à 
vacinação e q risco de mio- 
cardite diminui com a idade. 

Dados da vacinação na 

prática dos EUA e de Israel 

mostram que não foram re- 
gistrados nos paises casos de 
efeitos adversos graves rela- 

cionados à imunização. 

Uma criança imunizada 

recentemente contra outras 

doenças pode receber a 
vacina de Covid? 

Por precaução, a Anvisa 

contraindica a aplicação do 
imunizante contra Co- 
vid-lQ junto com outras va- 

cinas do calendário infantil. 

O intervalo minimo teco- 

mendado éde 15 dias. 

Quais foram os resultados dos 
estudos em crianças? 
Além de comprovar que O 

imunizanteé seguro, o estu- 

do de fase 3 com a vacina da 
Pfizer mostrou que a vacina 
ofereceu uma proteção de 

90,7% nessa faixa etária. 

Este tipo de vacina já foi 
usado em crianças? 
A vacina contra Covid-19 

da Pfizer usa uma platafor- 
ma chamada mRNA ou 

RNA mensageiro. Embora 
esse tipo de tecnologia este- 
ja em estudo há cerca de 15 
anos, & d pPrLImerra VEZ ue 

ela foi usada em uma vacina. 

Enquanto o imunizante tra- 
dicional usa um germe en- 

traquecido ou inativado pa- 

ra desencadear uma respos- 
ta imune, as deste tipo car- 

Pegar qual Con] unto de ins- 

truções para ensinar nossas 

células como fazer uma pro- 
teina para disparar a defesa 

contra o vírus. Apesar de as 

vacinas de mkNA serem al- 
go novo, as moléculas de 

mENA ocorrem natural- 

mente no corpo humano. 

Por que vacinar meu filho se 
os riscos da Covid em 

crianças são baixos? 
Embora a participação das 

crianças no número geral de 
mortes por Covid-19 seja bai- 
xa — apenas 0,5% dos regis- 
tros no pais —, o total de ábi- 
tos pela doença supera a leta- 
lidade por qualquer outro 
mal imunoprevenivel. Fo- 

ram 2.500 brasileiros com 
idade inferior a 20 anos mor- 
tos por Covid na pandemia. 
Outro risco é a sindrome in- 

amatória multissistêmica 
pediátrica, que pode ter des- 
dobramentos graves. (Cola- 
borou Melissa Duarte) 

Protegido. 

Merino de & 

amos recebe q 

imunizarte na 

lixa, um dos 

paes onde há 

vacinação 

infant! contras 

Cowmd-i9 

EO) 
"A Anvisa fez 

uma 

avaliação. À 
da câmara 
técnico do 

minestério é 

ouira. Vamos 
discutir 

amplamente 

cum a 

sociedade” 
ET 

Marceio 

Queiroga, 
ministro da 

Satie 

"Os dados são 

positivos é 

não sugerem 

nada 
diferente de 

outros grupos 

quie já 

DOR 

vacina 

Marco Aurélio 
Sáfadi, 
intfectologista 

pediátrico 
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CONSTANÇA TATSCH 
constanes tetoch mph cem dm 

Associação Americana 
A do Coração, principal 

referência mundial na área 

médica, acaba de lançar 
uma nova diretriz com oti- 

entações para o regime ali- 
mentar que reduz o risco 
de doenças cardio- 

vasculares. E o 

mais completo 
guia já feito pela 
instituição ao lon- 

go das nove déca- 
das de existência, 
com hase em deze- 

nas de pesquisas cien- 
tíficas — há 15 anos o 
órgão não se posicionava 
sobre o assunto. 

Alguns dos destaques 
da nova cartilha são 
a contraindicação 

da suplementação 

vitamínica e de óle- 

os tropicais, como de 
coco e de palma, e 

a defesa de legu- 
mes congelados. 
A cardiologista Paola 

Smanio, do Grupo Fleury, 

destaca a atenção da 
diretriz para a im: 
portância do pre- 

paro dos alimentos. 
— Embora seja indi- 
cado o consumo de pei- 

xes, se ele é frito, sua quali- 

dade nutricional, como 
ômega-3, é perdida —diz. 

Um conceito que também 

permeia todo o novoguiaé a 

necessidade de se evitar ali- 
mentos ultraprocessados, 

—A recomendação é cortar e 

descascar mais, e abrir menos 
pacotinhos —avalia Smanio. 
No texto, os cardiologistas 

abordam os obstáculos para 

uma alimentação melhor, in- 
cluindo até mesmo oriscodas 
compras online de refeições. 

“As compras online, inicial- 
mente consideradas uma 
oportunidade para reduzir 

as disparidades nas com- 
pras de alimentos, na verda- 
de podem tero efeito oposto 
ao usar a inteligência artifi- 

cial para promover alimen- 
tose bebidas não saudáveis. 
Essas práticas podem ter 

umeteito desproporcional e 
deletério sobre os consumi- 
dores de baixa renda. Esse 
marketing de alimentos e 

bebidas não saudáveis au- 

menta os efeitos adversos 
na dieta e na saúde” 
Confira as principais dicas. 

REDUÇÃO DE CALORIAS 

As necessidades energéti- 
cas variam de acordo com a 
idade, atividade, tamanho e 

sexo da pessoa. É importan- 
te ficar atento que, durante 
a idade adulta, às necessi- 

dades deenergia diminuem 
entre 70 e 100 calorias por 
década. O guiatraz um aler- 
ta: “Grandes POrÇÕES, INES- 

mo para alimentos saudá- 
veis, podem contribuir para 
o ganho de peso”, Ou seja, 

não é porque a comida é 

saudável que pode ser inge- 
rida indiscriminadamente, 
Os especialistas contrain- 

dicam dietas de efeito rápi- 
doemilagroso, 

(o) 

= 
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Guia de comida saudável 
indica vegetais no prato e 
pacotinhos longe da boca 
Associação Americana do Coração lança primeiro conjunto de diretrizes 
alimentares em 15 anos, com dicas do que incorporar ao cotidiano e quais 
perigos evitar, como as carnes processadas, o álcool e as gorduras sólidas 

FRUTAS E VEGETAIS 

A dieta rica em frutas e vege- 
tais, com exceção da batata 
branca, está relacionada a 
um risco reduzido de doen- 

ças cardiovasculares. Quan- 
to'mais coloridos, mais ricos 

em nutrientes. Aús pedaços 

oterecem mais fibras e pro- 

porcionam mais saciedade 
que as VEISÕES CM SUCO; 05 

congelados têm vida longa e 

teor de nutrientes semelhan- 

teousuperior aos frescos, 

GRÃOS INTEGRAIS E 
COLESTEROL 

Produtos feitos com pelo me- 
nos 51% de grãos inteiros são 

“Embora seja indicado o consumo de peixes, 
se ele é frito, sua qualidade nutricional, 

como ômega-3, é perdida” 

— Paola Smanio, cardiologista 

QUEM PODE RIO DE JANEIRO (RJ) 
SEVACINAR 0: Reforço para pessoas 

com 57 anos oumais 

MAIS A SEGUNDA — Reforço para pessoas 

FRENTE de 56 anos ou mais 

normalmente classificados 
como integrais. Estudos indi- 
cam que a substituição de 

grãos refinados por inteiros 

está associada a menor risco 
de doenças cardiovasculares. 
A casca dos grãos ajuda a le- 

var a molécula do colesterol 
embora, como a aveia, Além 
disso, os integrais auxiliam 

na saúde da flora intestinal, 

que ajuda na defesa do corpo. 

NEM TODA FONTE DE 
PROTEÍNA É BOA 

A diretriz propõe quatro li- 
nhas para escolhas melho- 
res das proteinas: consumo 
de proteinas vegetais, como 

soja, edamame e tofu, fei- 
jões, lentilhas, gráodebico e 

ervilhas, leguminosas ricas 
em proteinas e em fibras; 
peixes e frutos do mar, em 

razão da ômega-3; produtos 
lácteos desnatados e com 
baixo teor de gordura. e, caso 
à Opção seja por frangos E 

came vermelha, buscar cor- 

tes magros e evitar proces- 
sados como bacon, salsicha 

e até peito de peru. As análi- 
ses indicam que a substitui- 
ção de carnes processadas 

por outras fontes de protei- 

na está associada a taxas de 

mortalidade mais baixas. 

PREFIRA ÓLEOS 
VEGETAIS LÍQUIDOS 

A orientação é usar óleos ve- 

getais liquidos em vez de 

“As compras online podem ter um efeito 
des proporcional e deletério sobre os 

consumidores de baixa renda” 

Trecho do gula sobre refeições em casa 

óleos tropicais (coca, palma 
e caroço de palma), gordu- 
ras animais (manteiga e ba- 
nha) e gorduras parcial- 
mente hidrogenadas. Evi- 
dências cientificas robustas 
demonstram os benefícios 

cardiovasculares no uso de 
áleos de soja, girassol e de 
oliva, quando substituem 

gorduras saturadas e trans, 

ALIMENTOS 
MINIMAMENTE 
PROCESSADOS 

O processamento dos ali- 

mentos é dividido da se- 
guinte forma: não proces- 

sados ou minimamente 

processados; ingredientes 
culinários minimamente 

processado por prensa- 
gem, réfino ou moagem; 

alimentos de qualquer um 

dos grupos anteriores 
em que adicionaram 

sal, açúcar ou gor- 

duras, e alimentos 
ultraprocessados, em 

que além da incorporação 
e sal, adoçantes ou gordu- 

ra há inclusão de corantes, 

saboresartificiaiseconser- 

vahntes que promo- 

vem a estabilidade, 
preservam a textu- 

ta E aumentam a 

palatabilidade. “As 
vendas de alimentos 

processados aumen- 

taram — dramatica- 
mente em todo o 
mundo e prevê-se 

que aumentem ain- 
da mais até 2024”, 
alerta 0 guia, “O 

consumo é preocu- 

pante pro Causa de Std 

associação com resultados 
adversos à saúde, 

incluindo sobre- 

peso e obesidade, 
me diabetes tipo 2 e 

mortalidade por 

todasascausas”. 

O cardiologistas reco- 
mendam minimizar a in- 

gestão de açúcares adiciona- 

das ao longo da vida, pois 

“têm sido consistentemente 
associados a um risco elevado 

dediabetestipo 2, doença car- 

diovascular e excesso de peso 
corporal”, Sobre o uso de ado- 
cantes, ainda há dúvidas so- 

bre os efeitos no peso do cor- 

poeresultados metabólicos, 

ALIMENTOS COM 
NENHUM OU POUCO SAL 

“Existe uma relação direta 
entre a ingestão de sal (clo- 
reto de sódio) e a pressão 
arterial. Em ensaios clini- 

cos randomizados, a redu- 

ção da ingestão de sódio di- 
minuiapressãoarte rialem 

individuos hipertensos e 

não hipertensos, melho- 
rando assim a prevenção e 
o controle da hipertensão”, 

diza diretriz. As principais 
fontes de sódio na dieta são 
alimentos processados, re- 

teições preparadas fora de 

casa e comida de restau- 
rantes; Mesmo os alimen- 
tos rotulados como 100% 

integrais ou orgânicos po- 
dem ter alto teor de sódio, 
alertao documento. 

POUCO ÁLCOOL 

Os cardiologistas admitem 
que a relação entre a inges- 
tão de álcool e doenças car- 
diovasculares é complexa. 
O risco varia de acordo com 
a quantidade e padrão de in- 
gestão de álcool, idade e se- 

xo dos individuos e tipo de 
doença. Demodo E É are- 
comendação é de não ultra- 
passar uma dose de bebida 
pordia para mulheres e duas 
doses por dia para homens. 

“Grandes porções, mesmo no caso de 
alimentos saudáveis, podem contribuir 
para 0 ganho de peso” 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) 
Pessoas com 18 anos ou Segunda dose de Janssen NITERÓI(RI) 
mais que receberam a parapessoasdedlanos  Prntissional: 
segunda dose hã5 meses vacinado hã meses 

BRASÍLIA (DF) 

AMANHÃ — Não haverá loforço para mato 

vacinação de 18 anos 

SALVADOR (BA) 
dias 

Trecho do guia sobre redução de calorias 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
DA VACINAÇÃO 
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Uma colher de chá 
para o cérebro 
O: números são assustadores. Mais de 

5Omilhões de péssoas tiveram demén- 
cia em 2019 no mundo, e calcula-se que 
esse número possa chegar a 152 milhões 
em 2050. A demência tem várias causas, 
dentreelasa doença de Alzheimereo AVC 
— acidente vascular cerebral. 
Alzheimer começa de mansinho, com a 

perda de memória que todo idoso tem, mas 
em alguns indivíduos se agrava, vita demên- 
ciae dura longos anos, com sofrimento para 
os pacientes e as famílias, Jão AVC é súbito e 

Por que crescem 

tem diferentes consequências. Responde por 
10% das mortes no mundo, e é a maior causa 

de incapacidade funcional com a idade, em- 
boraa mortalidade tenha diminuído recente- 
mente. O problema é grave, poisos tratamen- 
tos disponíveis para essas condições são pali- 
ativos e pouco eficazes. O que Fazer? 
A ideia prevalente entre cientistas e profissi- 

anais de saúde é buscar formas de prevenir ou 
retardar a ocorrência de demência e AVC nos 
mais velhos. Atividade fisica e intelectual, ali- 
mentação saudável, controle da obesidade e 
do diabetes são reconhecidamente úteis para 
manter a saúde física e mental no envelheci- 
mento. Uma alternativa controversa que apo- 
ra parece se consolidar cientificamente é o 
consumo de café e chá. Quem diria... 
Mas é fato, Obeneficio do café e dochá con- 

sumidos diariamente foi alvo de um estudo 
prospectivo —de longo intervalo entre o ini- 
cia e o final — publicado recentemente por 

uisadores chineses no Reino Unido. O 
grupo usou dados do Biobanco daque rê ão 
Biobanco é um repositório estruturado de 

informações biológicas sobre pessoas —mui- 
tas pessoas — disponível para a pesquisa. São 
amostras de sangue e outros líquidos corpo- 
rais, fragmentos de tecidos e órgãos, inclusi- 

veo cérebro, cuidadosamente conservados 
para o escrutínio científico. E dados demo- 

gráficos, fisicose psicológicos dos participan- 
tes voluntários. O Brasil temum biobanco de 
grande prestígio na Faculdade de Medicina 
da USP, bastante utilizado por pesquisadores 

brasileiros, inclusive es- 
Algumas xicoras te que vos fala, 

de café efou chá Bem, os pesquisadores 
por dia foram começaram o estudo 
suficientes pura com milhares de britâni- 

diminuir em 30% — cosqueprocuraramo Bi- 
ataxaderiscode obanco entre 2006 e 
desenvolver 2010 para doar material, 
demência ou AVC deixando arquivadas de- 

zenas de características 

individuais: sexo, idade, etmia, nível educacio- 
nal e socioeconômico, consumo de cigarros e 
álcool, dieta e por ai val. Além disso, ficava re- 
gistrado um grande número de hábitos, entre 
os quais o consumo diário de chá, café ou am- 
bos. O trabalho reuniu dados de quase 400 mil 
indivíduos entre 50e 74anosde idade. Depois, 
os pesquisadores acompanharam essas mes- 
mas pessoas, uma a uma, até 2020, por meio 

dos dados do sistema público de saúde britâni- 
co, anotando se tiveram demência ou AVC — 
oudemência pós-AVC, O objetivo foi relacio- 
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nar os desfechos de saúde com os hábitos de 
consumo de chá, café ambos, 
Foram 1 anos, em média, durante os quais 

5 mil participantes tiveram demência, e 10 
mil tiveram AVCs. Para verificar a possivel in- 
Huêéncia do consumo de café, chá ou ambos, 

os pesquisadores compararam consumido- 
res com não consumidores dessas bebidas, e 
puderam calcular a taxa de risco para demén- 
cia e AVC. Os resultados foram animadores, 
Algumas xícaras de café e/ou chá por dia 

eram suficientes para diminuir em 30% a ta- 
xa de risco dessas pessoas desenvolverem de- 
mência ou AVC. Chá preto e café maido na 
hora foram os mais eficazes, em quantidades 

moderadas de 2-5 xicaras por dia. 
O estudo tenta resolver controvérsias ante- 

nores na literatura científica sobre esse tema, 
avaliando grande número de pessoas com 
considerável robustez estatística. Além disso, 
tema vantagem de ser um estudo prospectivo, 
porque compara a saúde das mesmas pessoas 
entre dois pontos distantes no tempo. Tem li- 
mitações, lógico. A população -alvo é de um só 
pais, branca e de classe média. Além disso, é 
claro que este resultado positivo não inter- 
rompe a busca por tratamentos. Mas sempre é 
melhor prevenir do que remediar, não é? 

pelos no queixo 
das mulheres 

mais velhas? 
Com a menopausa, o equilíbrio em seus 
corpos muda, o que pode causar uma 
produção maior de hormônios masculinos 

MELINDA WENNER MOTER 
Mb Pigs sro Ti ma 

S: você é uma mulher que 
? vem novos pe- 

los indesejáveis no queixo, a 
primeira coisa que deve saber 
é que, na maioriadas vezes, "is- 
so é perfeitamente normal”, 
disse Joc] Cohen, dermatolo- 
gista e diretor da clínica 
AboutSkin Dermatology and 
DermSurgery, em Denver, 
Conforme as mulheres se 

aproximam da menopausa, 
diz ele, o equilibria dos hor- 
mánios Em seus corpos mau 

da, e elas podem começar à 

produzir mais hormônios 
dotipo masculino, conheci- 
dos como andrópenos. 
Esses andrópenos, explica 

a Si 
tiposde folículos capilares que 
as mulheres costumam ter no 
rosto — aqueles que produ- 
zem cabelos curtos, finos ecla- 
ros, conhecidos como “penu- 

de pêssego” — em folicu- 
E 
ETOSSOS € Escuros. 
Quanto ao motivo de algu- 

mas mulheres possulrem es- 
ses fios de cabelo, e outras não, 
issa geralmente se deve à pe- 
nética, diz Angela Lamb, der- 
matologista no Mount Sinai, 
em Nova York. Se você tem pe- 
los indesejados, e sua mãe, ir- 

mã ou avó tarnbém, então isso 

cum sinal sólido de que esse ti- 
po de cabelo cresce na familia. 

COMO REMOVÉ-LOS 
Existem muitas maneiras se- 
guras de remover os pelos fa- 
ciais indesejados, incluindo 

pinça, cera ou cremes depila- 
tórios. Se você está preocupa- 
da que qualquer uma dessas 
técnicas fará com que seu ca- 
belocresça mais espesso, você 
pode relaxar nessa parte, pois 
““ummito”, disse Lamb. 

Na verdade, pode até 
acontecer o contrário; pas- 
sar cera, pinçar ou aparar 
pode reduzir o crescimento 

Nenhuma técnica de 
remover pelos fará 
com que seu cabelo 
cresça mais espesso 

do cabelo, porque alguns fo- 

lículos capilares são danifi- 
cados com o processo de re- 
moção e param de produzir 
cabelo, disse a especialista. 

Outra forma de controlar q 
crescimento indesejado de 
pelas é usar o creme de elor- 
nitina, que fazos cabelos cres- 
cerem mais lentamente, en- 
fraquecidos e possivelmente 
com uma cor mais clara qua 
do aplicado duas vezes ao dia. 

Polos excessivos. Liso continuado de corbensteroldes pára tratar doenças auto munes e asma também pode lavar à mudanças no crescimento dos fios 

Mas o recurso só funciona en- 
quanto for usado — se sus- 
pender a aplicação, o pelo val- 
tará a crescer da maneira co- 

mo crescia antes, disse Lamb. 
Se você quer eliminar os pe- 

los do queixo de forma perma- 

tente, pode considerar a depi- 
A Pn dendlie coe 
atuam danificando o folículo 

capilar, fazendo com que ele 
pare de produzir cabelo, 
A eletrólise, que pode ser hei- 

ta por um médico ou esteticis- 

ta em uma clinica —e envolve 
a inserção de uma agulha no 
folículo, danificando a raiz 
com uma corrente elétrica —, 

é uma técnica segura para to- 
dos os tipos de pele e cabelo, 

“A depilação a laser, na qual à 

luz é usada para aquecer e des- 
truir os folículos capilares, 
também pode ser feita em um 
consultório ou clínica, Mas 
muitas vezes não remove os 

pelos claros comeficaciaenor- 
malmente não pode ser usada 

com segurança em tons de pe- 

le mais escuros porque 
queimá-la, diz Cohen, Si 
Você pode com a 

lhos de ipia adere ie 
doméstico ou huz intensa pul- 
sada, que também são uma op- 
ção para tons de pele mais cla- 
ros e danificam os folículos pi- 
Insos ao aquecê-lns. Mas esses 
dispositivos costumam ser 
menos eficazes, funcionam 
mais lentamente e exigem 
mais sessões do que as realiza- 
das por profissionais, 

MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO 

Se você notar mais cresci- 

mento de pelos do que o nor- 
mal, e não estiver aparecendo 
apenas no rosto, mas também 
em seu seio, parte inferior do 

abdômen, parte interna das 
coxas ou costas, o ideal é com- 
sultar um médico. 

Esse tipo de crescimento 
excessivo do cabelo, denomi- 
nado hirsutismo, pode ser 
causado pela genética ou co- 

mo efeito colateral de certos 

medicamentos. Em muitos 
casos, não há nada com que 
se preocupar. No entanto, o 

hirsutismo também pode ser 
um sintoma de outra condi- 
ção médica que requer trata- 
mento, explicou Lamb. 

Para eliminar os pelos 
de forma permanente, 
eletrólise ou depilação a 
laser são boas opções 

Uma condição que pode 
causar hirsutismo é a sindro- 
me dos ovários policísticos, 
assim chamada porque pe- 
quenos cistos crescem nos 

ovários. Eles levam ao at 
mento da produção de andrá- 
genos, promovendo o cresci- 
mento do cabelo, resultando 

em mais Os & ESCU- 
ii Coe 

Outros sintomas da sindro- 
me incluem irregularidades 

Tomar café pode ajudar a melhorar humor, indica estudo europeu 

prestado realizado na Eu- 
ropa pelo Instituto de In- 

tese Científica sobre o 

re que a bebida aju- 
orar o humor no in- 

e periodo do ano no qual 

os dias ficam menores. A pes- 
quisa demonstrou que mais 
de um quarto dos adultos em 
todo o continente curopeu 

experimentam depressão 
(28%) e aumentam os senti- 
mentos de tristeza (28%) 

conforme os dias passam a ter 
menos incidência solar, 
A Europa ficano hemistério 

Norte e as estações do ano são 
invertidas em relação às do 
hemisfério Sul, onde o Brasil 
se localiza. Ou seja, 05 países 
europeus estão prestes a en- 
trarno inverno. Jão Brasilestá 
próximo de encarar o verão. 
A pesquisa com mais de 5 

mil adultos no Reino Unido, 
Hália, Finlândia, Alemanha e 

Polônia também revelou que, 
à medida que as horas de luz 
do dia diminuem, os entrevis- 

tados ficam mais ansiosos 
(21%), têm mais dificuldade 
para se concentrar (24% ), per- 
dem a motivação para se exer- 
citar (25%) e veem queda no 
desempenho esportivo (21%). 
Segundo pesquisas cientifi- 

cas, o estilo de vida, como ter 
boa alimentação e exercícios 
regulares, é conhecido por 

contribuir para a melhora do 
humor. À pesquisa também 
indica que a ingestão regular 

de café pode levar a uma me- 
lhora na função cognitiva e no 
humor, além de inuir q 

tempo de pi Tê (agir pronta- 
mente quando necessário) e 
aumentar a vigilância (capaci- 
dade de se manter acordado ). 
“Háevidências deque as po- 

lifenóis do café podem ultra- 
passar a barreira hematoence- 

fálica, exercer efeitos anti- 
neuroinfamatórios e até pro- 
mover a neurogênese, resul- 

tando em diminuição do risco 
de transtornos cognitivos e 
afetivos”, escreveu, no 
Giuseppe Grosso, professor do 
Departamento de Ciências Bi- 
amédicas é Biotecnolágicas 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Catânia. 
A pesquisa também anahi- 

sou os hábitos de consumo de 

menstruais, ganho de peso e 
acne. É importante para as 
mulheres com sintomas da 
sindrome consultarem um 
médico, disse Lamb, porque 
quando não tratada, ide 
levar à infertilidade. it 

mente, o tratamento inclui 
mudanças no estilo de vida e 
medicamentos, que podem 

serdecontrolede natalidade, 
terapia com progesterona ou 
o medicamento antidiabéti- 
co metformina. 

O uso de corticosteroides 
r longo prazo, que fazem 

perdi do tratamiento doen- 
ças autoimunes e também da 
asma, também pode levar a 
mudanças nos padrões de 
crescimento do cabelo, inclu- 

indo o crescimento excessivo, 

disse Cohen. Esso porque eles 
também estimulam a produ- 
ção de andrógenos no corpo. 
Normalmente, porém, não 

hã o que se preocupar com o 
crescimento de cabelo repen- 
tino, algo muito comum. 

café relacionados a dias mais 
curtos. Oestudo sugere que as 
e in para be- 

café no periodo eram se 
sentir mais energizado (29%); 
ajudar no estado de alerta ou 
concentração (21%): e melho- 
raro humor (20%). 
Uma revisão de estados feita 

pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Estrasbur- 
go, na França, sugeriu que 75 

de cafeina (uma xicara de 
café é) a cada quatro horas pode 
resultar em um padrão de me- 
lhora sustentada do humor ao 
longo do dia. 
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POLICIAIS NO ALVO DO MP 
Três agentes são denunciados pelo 
homicídio de adolescente no Salgueiro 

Q 
“Areconsli- 

RAFAEL SOARES 

rala] massa atos dolioa 

Assis investigação do crime 
brutal quetirou a vida de 

um adolescente de 14 anos 

enquanto ele brincava den- 
tro de casa com amigos to- 

mou ontem novo rumo: o 
Ministério Público do Rio 
denunciou três policiais ci- 
vis da Coordenadoria de Re- 

cursos Especiais (Core) pe- 
lo assassinato de João Pedro 
Matos Pinto, de 14 anos, em 

18 de maio do ano passado, 

noComplexo do Salgueiro, 
em São Gonçalo. 5e a de- 

núncia for recebida pela 
Justiça, os agentes Mauro 

José Gonçalves, Maxwell 
Gomes Pereira e Fernando 

de Brito Meister vão res- 

ponder por homicídio dolo- 
so duplamente qualificado 
— por motivo torpe e sem 
dar chance de defesa à viti- 

ma —e fraude processual, 
por terem modificado a ce- 

na do crime com o obietivo 

de prejudicar as investiga- 
ções. O inquérito concluído 
pela Polícia Civil havia indi- 

ciado os agentes por homi- 
cídio culposo, quando não 
há intenção de matar. 
As investigações sobre o 

crime, entretanto, ainda 

não estão encerradas: ago- 
ra,o MP vai abrir um novo 

Procedimento Investigató- 

rio Criminal (FIC) para 
apurar, de forma indepen- 
dente, a conduta de outros 

policiais civis — incluindo 

dois delegados — que che- 
garamao localdo crimelogo 

apús os disparos. O objetivo 

é concluir se esses agentes 
tuição da participaram da modifica- 
cena docrime çãodacenadocrime. 

em 3D foi 
fundamento! CHEGADA DE HELICÓPTERO 
paraconcluir- João Pedro brincava com 
mas que os cinco amigos na casa de um 
disporos feitos parentequando toi atingido, 
no direção do Os três agentes —que esta- 
João Pedro é vam a bordo de um helicóp- 

dos amigos tero em apoio a uma ação da 

partiramado Polícia Federal para tentar 
loca! orde prendero traficante Ricardo 

Estavam 05 Severo, o Faustão — desem- 

policimiscivis — barcaram da aeronave quan- 
ici do avistaram homens com 
Paulo Roberto fuzis e começaram a perse- 

Mello Cunha gui-los pela favela. Os agen- 

Júnior, tes afirmaram ques suspei- 
promotor tos entraram na casa onde o 

MEMÓRIA 

Cenário de outra brutalidade; 
oito corpos dentro do mangue 

menino estava, e houve tico- 

teio no local. Os amigos de 
loão Pedro, que presencia- 
ram tudo, afirmam que não 
havia traficante na casa. A 

Promotoria também diz que 
as provas não indicam con- 
fronto no imóvel. 

Se condenados, os apen- 

tes podem pegar penas de 
até 34 anos de prisão. Os 
pro motores ue assinam a 

denúncia também pediram 

à Justiça a suspensão inte- 
gral do exercicio da função 

pública dos agentes e a proi- 

bição do acesso dos três a 
qualquer órgão da Polícia 
Civil durante o processo. 

Mesmo indiciados, os poli- 

ciais seguem, até hoje, na 

Core, unidade de elite da 
Polícia Civil. Eles traba- 

lham normalmente e até 
participam de operações, 
O MP concluiu que partiu 

do fuzil de um dos três agen- 

tes o disparo que atingiu o 
jovem, engquantoelebrinca- 

va com outros Cinco amigos 

nacasade uma tia. Parache- 

gara essa conclusão, peritos 
do MP usaram um software 

de realidade virtual que re- 

criou a cena do crime, a par- 
tir dos relatos colhidos du- 

gento Leandro Rumbelsper- 
gerda Silva, de 38 anos. do 

7º BPM (São Gonçalo), mor- 
peu num Lap na comuni- 

dade. Oito agentes estão 
sendo investigados pelas 

O 

rante a realização da repro- 
dução simulada do caso. 
Analisando o posiciona- 

mento dos policiais e de Jo- 

do Pedro, os peritos chega- 

ram à conclusão de que o ti- 
ra pode ter partido das ar- 

mas de dois deles: o comis- 

sário Mauro José Gonçalves 
e à inspetor Maxwell Go- 

Um ano e meto após o assas- 

sinato de João Pedro, o 
Complexo do Salgueiro 
voltou 7] presenciar Cenas 

de violência policial. No 

mês passado, uma operação 
do Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (Bope) 
na região terminou com 

nove homens mortos. Os 

corpos de oito deles foram 

encontrados por morado- 
res dentro de um mangue 
um dia depois da incursão. 

Ao todo, às agentes do 

Bope atiraram mais de 1.500 
VOZES durante a ação, aque 

durou mais de 30 horas e foi 

motivada pelo homicidiode 
um PM, Dias antes, o sar- 

mortes. Eles foram identifi- 
cados COTA equipe que fez 

disparos na áreaonde os 

corpos foram encontrados. 
A comoção gerada pelo 

caso João Pedro —na esteira 

dos protestos que acontece- 

ram no mundo todo após o 
assassinato de George Floyd 

por um policial, nos Estados 

Unidos —evou o ministro 

Edson Fachin, do Supremo 

PROTEÇÃO CONTRA A COVID-I9 

Alerj dispensa máscaras na academia 
MAmES  Oproetodeleialnda precisa ser sancionado peo govemador Cláudio Castro 

mes Pereira, No entanto, 

como os três APEntes atira- 

ram dentro do imóvel, os 

promotores entenderam 
que todos contribuiram pa- 
raamorte doadolescente, 

— À reconstituição da cena 

do crime em 3D toi funda- 
mental para concluinmos que 
os disparos feitos na direção 
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Destruição. Às 
matcas de tiros 

nacass onde 

João Pedro 

brnémva E gue 

doi invadida por 

po ciais: foram 

contadas 72 

pertirações 

Dor. Ralaeia 

Matos exibe a 

toto do fiho. 

baleados morto 

durante operação 

em maia do ano 

passado 

de João Pedro e dos amigos 

partiram do local onde esta- 

vam as policiais civis — afir- 
ma Paulo Roberto Mello Cu- 
nha Júnior, um dos promoto- 

res que assinam a denúncia. 
O MP concluiu ainda que 

as agrmes após fazerem as 

disparos, “plantaram” naca- 

sa explosivos e uma pistola 
mm coma intenção de cri- 
ar ves tigias de suposto Con 

fronto com criminosos. Os 

agentes também são acusa- 
dos, na denúncia, de posici- 

onarem uma escada nos 

fundos do imóvel e produzi- 
rem marcas de disparos no 
portão da garagem para tem 

tar simular uma cena de fu- 

ga e tiroteio nacasa. 

MUDANÇAS DE VERSÃO 

Agora, o MP vai apurar se a 
modificação no local docri- 
me teve anuénciagua parti- 

cipação dequtros agentes. À 

investigação aponta que 
dois delegados chegaram à 
casa pouco depois dos dis- 

paros: Sérgio Sahione, que 
chefiava a Core, e Allan Du- 
arte, que era o titular da De- 

legacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e lta- 
borai (DHNSGI). 
Ao longo das investiga- 

ções, os três policiais de 
nunciados sustentaram a 

versão de que houve con- 

fronto no local. No entanto, 

nos dois depoimentos que 
pres taram, Os agentes miu- 

daram suas versões: no pri- 

meiro, no dia do crime, eles 

afirmaram terem dado, jun- 
tos, 23 disparos dentro da 

casa, Uma semana depois, 

eles voltaram à DHNSGl e 
afirmaram que atiraram 64 
vezes. Na casa onde estava 
João Pedro, foram contadas 

72 marcas de balas. 
Em seu segundo relato, o 

agente Mauro Gonçalves 

também mudou a versão so- 

brea arma que usou, No pri- 
meiro, ele egou que só ati- 

rou, no dia do crime, com 

um fuzil de calibre 7,62. Já 
uma semana depois, disse 

que, na verdade, usou um 

fuzil M16 de calibre 5,56, 

mais leve. À arma só foi emn- 

tregue à perícia uma sema- 

uvadepois do crime. joão Pe- 

dro foi atingido por um pro- 
jétil de fuzil cali re 5,56, 

Tribunal Federal (STF),a 
impor restrições a operações 

policiais no Rio. Em junho de 
2020 —apenas um mês após 
amorte do jovem no Salguei- 
ro—, o ministro decidiu que, 
durante a pandemia, ações 
em favelas no estado Rio só 
deveriam ocorrer em “hipó- 

teses absolutamente excepci- 
onais” e com justificativa ao 
Ministério Público estadual 

por escrito. Em junho passa- 
do, Fachin determinou que o 
Ministério Público Federal 
(MPF) investigasse se o esta- 

do vem descumprindo a 
determinação. 
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A HISTÓRIA COMPLETA 
DO MONUMENTO MAIS 

CONHECIDO po BRASIL 

RODRIGO ALVAREZ 
Autor de APARECIDA 

A biografia do Cristo de braçes abertos. — 

ilustre morador do Corcovado, orgulho do Brasil, 

maravilha do mundo 

DA SÉRIE QUE JÁ 
VENDEU MAIS DE 

600 MIL 
EXEMPLARES! 
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É pule de dez: chefs 
indicam seus pratos 
preferidos no Jockey 
Craques da cozinha dão o mapa da mina para não se perder em 

meio a tantas opções no Rio Gastronomia; o resultado é delicioso 

RIO 
GASTRO 
NOMIA 
MARCELLA SOBRAL 
iso agia com pe 

É mrciore maturidade pa- 
ra Do une sair Com ET- 

do tudo oquea vista eo olfato 
alcançam no Rio Gastrono- 
mia. Para ninguém se perder 

em meio atanta gostosura no 

Jockey Club, perguntamos 
aos-chefs que já passaram por 
lá o que eles indicam para 

matar a fome. 

Para começar, um petis- 
cochamouaaten ção devá- 

rios deles: o croquete de 

polvo (R$ 25) do Escama, 
de Ricardo Lapeyre. 

— Tudo à que cucomino 

Escama estava bom. Maso 

croquete estava maravi- 
lhoso, Coisa que quem éde 

boteco postá — indica Ma- 

riana Rezende, do Bar da 

Frente, um dos pilares 
mais gostosos da Lipa dos 

Rotecos. 

A inspiração do croquete, 
que entrou há pouco no cardá- 
pio do vestaurante, veio das vi- 

agens de fim de semana que 0 

chef faz para uma fazenda no 
interior do estado. 

— Todo domingo eu parava 
em um restaurante de estrada 

para comer croquete. Fiquei 
com isso na cabeça e resolvi 
testarum de polvo, que, na mi- 

nha receita, leva ainda lin 

ça portuguesa, brócolis e be- 
chamel, além do caldo do cozi- 
mento do molusco — explica 

Lapeyre, retribuindo o elogioa 
um dos petiscos mais emble- 
máticos do Bar da Frente, — 

Minha indicação é o porqui- 

nho de quimono (R$ 18, duas 
unidades) do Bar da Frente, 
servido na Liga dos Botecos. 

Chefe curador das atra- 

ções do auditório Santan- 
der Brasil de Sabores, Pe- 

dro Benoliel elegeu como 

imperdivel a tarta de que- 
so e coulis de morango 
(R$ 25) do Vengal, mas 
disse que não abre mão do 

arroz de rabada (R$ 
29,50) de Katia Barbosa, 

servido no quiosque da 

Katita, nem do bolinho de 
bacalhau com queijo Ser- 
rada Estrela (R$ 20, cada) 
da Gruta de Santo Antó- 

nio — um hit de outras 
edições do evento. 
De passagem pelo Rio para a 

oficina criativa "Burger class 

Diogo Nogueira promove 
grande roda de samba 
Cantor encerrou a programação de ontem; 
maior evento do gênero val até domingo 

primeiro diada última 

“semana do Rio Gastro- 
nomia fot quase um pres- 

ságio do verão que está 

por vir. Calor, chuva pas- 
sageirano finzinho da tar- 
de e um clima descontral- 

do e alegre no Jockey 
Club. Para terminar, ain- 

dateve a voz de Diogo No- 

gueira, que parecia estal 

emsintoniacomoevento, 

que vai até domingo. Ele 

apresentou ontem oshow 

“Sambade verão”. Apaixo- 
nado por culinária, o por- 

telense desfilou hits co- 
mo“Clareou”, “Andança”, 

Rio X SP” na última semana, o 

chef paulistano Paulo Yoller, o 
nome e o talento à frente do 
Meats, curtino penne alla vod- 

ca (R$ 35), com molho de to- 

mate apimentado, do Gera Pa- 
nini. Segundo ele, “irrepreen- 
sivel”. Mas, se tivesse direito à 

apenas um pedido em tado o 
evento, este seria o kobum (R$ 
25) do Pabu Izakaya, um pão 

no vapor com maionese, cebo- 
linha e picles, com três opções 
de recheio: frango crocante, 

barriga de porco cozida em 

shovu adocicado ou berinjela 
marinada no misso: 

— Melhor rango do festi- 

val. Impossível não se 
apaixonar. 
Yasser Régis, do Ex-Tou- 

ro, concorda com Yollerna 

dica do Pabu, e acrescenta 
em sua lista o arroz de ba- 
calhau (R$ 36) e a barriga 
de porco (R$ 32) de Pedro 

de Artagão, servidos no 
uiosque que leva onome 

ochel; obolinho dearroz 

(R$ 10) e 0 sanduiche de 
costela no bafo no brioche 
(R$ 25) da Liga dos Bote- 
Cos; E O pirarucu fresco 

com risoto de tucupi com 
jambu (R$ 35) do Sult. 
Por sinal, outro prato do 

italiano também está entre 
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Clássico italiano. Marceo Barcelos. do Barsa elegeu a lasanha do Sult como seu prato favorito no Rio Gastronomia 

as preferidos dos chefs, 
— A lasanha do Sult (R$ 

30) está imperdível, perfei- 
ta E com um croc único — 
elegeu Marcelo Barcellos, 
do Barsa. 

Erik Nako, do Pabu, vai 

maisaléme dáumadicade 
entrada e prato principal: 

bolinho de jiló com lingui- 
ca(R$5,cada),daKatita, e 
moqueca de pirarucu, do 
Gosto da Amazônia, 

já Pedro de Artagão su- 

gere o passeio completo 
com bolinho de bacalhau, 
da Gruta, e o sushi de 

Wagyu (R$ 40) do Naga. 
Mas casobremesa? 

— Obviamente, terminar 

tudo com o bolo de chocola- 

te do Irajá (R$ 28) — disse o 
chef, citando uma de suas 
criações mais famosas e su- 

cesso inabalável do evento. 

Cheio de gingado, Diogo Negue ra apresentou seu show “Samba de verão” 

Prefeitura dará subsídio de 
R$ 1,5 milhão para cada escola 
Aporte vai ser em três parcelas; a primeira de R$ 500 mil seria liberada ontem 

LUIZ ERNESTO MAGALHÃES 
dir niigae s gahoa e r 

U” dia depois de o pover- 
nador Cláudio Castro 

(PL) e o prefeito Eduardo 
Paes (PSD) confirmarem os 
desfiles na Marquês de Sa- 
pucai com regras sanitárias, 
a Riotur publicou ontem no 

Diário Oticiala liberação de 
subsídio de R$ 1,5 milhão 
para cada uma das 12 esco- 

lasdo Grupo Especial, como 

incentivo cultural. No últi- 
modesfile, em 2020 —a fes- 
ta foi cancelada este ano por 

causa da pandemia de Co- 
vid-19 —, o então prefeito 
Marcelo Crivella não trans- 
feriu recursos para a elite do 

Car naval carioca. 

A primeira parte do valor se- 
ria liberada ainda ontem, no 
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valor de R$ 500 mil. Em janei- 
ro, as agremiações recebem 
mais R$ 850 mil. O restante 
do total, R$ 150 mil, será pago 
depois do carnaval, após pres- 
tação de contas. 
A prefeitura ainda não di- 

vulgou o subsídio para as 
agremiações dos grupos de 
ACESSO pu Eque us escolas 

não entregaram toda a do- 
cumentação para a candida- 
tura ão orçamento. 

Paes disse anteontem que 

os desfiles na Sapucai estão 
garantidos, caso não ocor- 
ram mudanças em relação à 

pandemia da Covid-19. Os 
cortejos dos blocos de rua, 
no entanto, ainda estão sob 
análise. De acordo com o 
prefeito, eventos como os 
bailes em ambientes fecha- 
dos e os desfiles no Sambó- 

dromo podem ter controle 
com a cobrança do passa- 
porte de vacinação ou de 
testes que comprovem que a 
pessoa não está infectada, 
exigências feitas, pr exem- 

plo, para as torci nos Es- 

tádios em partidas de fute- 
bol. Tais regras, no entanto, 
não poderiam ser adotadas 
nos blocos. 

INGRESSOS ESGOTADOS 
Alinhada com Paes. Cas- 

tro afirmou que as de- 
cisões sobre o carnaval de 
rua deverão ser tomadas 
até 15 de janeiro, em reu- 
nião com o prefeito. 
Apesar de a decisão sobre 

os desfiles ter sido divulga- 
da anteontem, a Liga indo: 
pendente das Escolas de 
Samba (Liesa) já vendeu to- 

das as frisas e os camarotes 
na Sapucai para os dias de 

desfiles, Mais da metade 

dos ingressos para as arqui- 
bancadas já sc esgotou, A Li- 

esa trabalha com a possíbili- 

dade de exigir comprovante 
de vacinação para especta- 
doresecomponentes dases- 

colas de samba. 

Em agosto de 20189, o então 
prefeito Marcelo Crivella 
anunciou o córte de subsídios 

para escolas de samba que des- 
filariam na Sapucai em 2020. 
Naépoca, ele justificou que "as 

escolas do Grupo Especial não 

vão mais receber recursos da 

prefeitura, que decidiu que 
não vai dar mais subvenção pa- 

ra nenhum evento que cobre 

ingresso, O repasse toi manti- 
do para as agremiações dos 

grupos Juno se apresentaram 

na Avenida Intendente Maga- 
lhães, na Zona Norte do Rin, 
Ainda não há definição ho- 

je sobre como serão os desfi- 
les na Intendente, onde se 
apresentam as escolas de 

ups de aDess O, Semi CU 

trança de ingresso. Uma lici- 
tação foi feita para uma em- 
PRESA organizar Cerento, 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE 

AUDITÓRIO SENAC 

15h: “A doceria francesa: três 

versões de crême brúlée”, com 

Didier Labbé (Didier Restaurante). 
16h30:"Comida pós-praia', com 
Joana Carvalho (Proaje Roberta 

Clasca (Miam Miame Brota). 

18h: Amazzoni sua história, 
produtos e quem dá vida aonosso 

gim, com Leo Blacck. Ofereci- 

mento Amdzzoni 

19h30: “Receita afetiva" com 
Rodrigo Quimarães. 

AUDITÓRIO SANTANDER 
BRASIL DE SABORES 

15h30: "Temperos da mesa brasi- 

leira",com Andressa Cabral (Vaya 
Comidaria Pop Brasileira). 

“Ai foi que o barraco desa- 
bou”,ºTô fazendo a minha 
parte”, além das inéditas 

“Ouro da mina” e “Bota 

pra tocar Tim Maia”, 
emendada como clássico 

dosíndico“Primavera”. 

De Zeca Pagodinho can- 
tou quatro sucessos: Em- 
candeia”, "Deixa a vida me 

levar”, “Camarão que dor- 

mea ondaleva"eºVaivadi- 
ar”, momento em que fez 

uma reverência à Monar- 

co, compositor da música 
eum dosmaioressimbolos 
da Portela, morto no últi- 

mo sábado. No fim, dedi- 
couoshowao baluarte. 

Dk “Acvolução da coquetelaria”, 
com Jonas Aisengart (Quartinho) e 

Anderson Santos (Liz Cocktails), 

18h30: *Cocadinhas de toucinho 

do céu".com Gisela Abrantes, Julia- 
na Jucãeo Grupo de Pesquisa e 
Inovação Cozinha Senac RJ. Ofere- 

cimento Senac RJ. 

Show: às 20h, Festa Ploc. 

Ingresso: R$ 55 (sex,0u R$ 27250,a 
meigje RS E5 (sábe dom, ouRS 
32,50,a meia). Vendas pelo site 

ingressocerto. comvriogastronomia. 

Onde e quando: Jockey Club. 

Praça Santos Dumont 31, Gávea. 

Sex, das 14h à meia-noite. Sáb, do 
meio-dia à meia-noite. Dom, do 
meto-dia às 23h. Até domingo. 

O Rio Gastronomia é re- 

alizado pelo jornal O 
GLOBO, com apresenta- 

ção do Senac RJ, cidade- 
anhitriã Invest.Rio | Pre- 
feitura RJ, patrociniomas- 

ter do Santander, patroci- 

nio de Stella Artois, Na- 
turgy, Coca-Cola e Sebrae, 
apoio de Secretaria de Tu- 

tismo Govermo do Estado 

do Riode Janeiro, Gostoda 
Amazônia, Aspen Phar- 
ma, Amázzoni Gin, Agua 

Pouso Alto, Supermerca- 
do Zona Sul, Sesc RJ, iFo- 
ode Loft, ticketeriaoficial 

Ingresso Certo e parceria 
de Sindkio. 

O adolescente que é uma fera 
FOTO: HERMES DE PAULA 

O leão Simba saboreia o bolo de carne vermelha e frango na festa que come- 

morou ontem seu 13º aniversário, no BioParque, na Quinta da Boa Vista. À 

garotada que foi ao zoológico disputou todos os cliques para registrar o 

momento de deleito do bichano.E o Rei do Zoo ganhou botro presente: a 

noticia de que vaireceber uma namorada no ano que vem. No Rio desde 

2016, quando chegou do zoológico de Pomerode, em Santa Catarma, oleãoé 

umoos animais que mars atraem a atenção dos visitantes. 
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Sessão de cinema para uma fã muito especia 
Desejo de Sophia Vitória, de 12 anos, de estar na estreia de Homem-Aranha: sem volta para casa' inspirou corrente 

de solidariedade; a menina, com diagnóstico de aplasia medular, assistiu ao filme cercada por parentes e amigos 

DIEGO AMORIM 
diepe aresieifatagãoba com Er 

A: 12 anos, Sophia Vitó- 

riaé uma heroina do 

mundo real. Corajosa, não 
deve nada à Mulher Mara: 
vilha, à Capitã Marvel ou 

mesmoao Homem-Ara- 

nha, seu personagem favo- 
ritonas telas é nos quadri- 
nhos. Mas ela dispensa 

uniformes: prefere os figu- 
rinos típicos de adolescen- 
tes de sua idade. Seus su- 

perpoderes são fé, espe- 

rançãe compaixão. Muni- 
da de habilidades tão hu- 

manas e tão extraordinári- 

as, a menina decidiu tor- 

nar pública sua própria 
história para alertar sobre 

adoença quea acomete 
desde julho. Sophia tem 
um diagnósticode câncer. 

Sob cuidados paliativos, a 

partir do momento em que 

deixou o hospital para fi- 
car coma família, ela reali- 

zou, ontem, o desejode 
assistir á estreia do llme 
“Homem-Aranha: sem 

volta para casa em sessão 

exclusiva em um shopping 

da Zona Sul do Ria. 
O programa muito espe- 

cial, resultado de um da- 

queles movimentos de soli- 
dariedade que só heráis (e 

heroinas) inspiram, levou-a 

atirar a melhor roupa do 

armárioecaprichar no 
penteado, 

— Ela ficou cinco meses 

no hospital, preocupada 
porque não conseguiria 
assistir ao filme. Coma 

internação, não saberia- 

mos se poderiamos ir. Não 
conseguimos o ingresso 
para uma sala com a estru- 
tura que ela precisa. Foi a 

equipe médica do hospital 

que iniciowuuma mobiliza- 

ção para que ela estivesse 

aqui, a tempo de realizar 
esse desejo — contaa mãe, 

amicroempresária Kellen 

do Rosário de Olivelra, de 

36 anos. 
Sentada na primeira fila, 

atnenina não desviou o 

Nocinema. Soplva do lado da mãe, Kellen: corrente de so idariedade levou a menina a realizar o sonho de as= sby d estreia do novo "Homem-Aranha" 

bre a condição de saúde de 
Sophia e seu desejo de assis- 
tir aú longa começou a “qui- 

car por grupos de mensa- 

gem. Em um deles, forma- 
do por profissionais da área 

decinema, a ideiaganhou 

forma: por conta do seu 

estado delicado — ela de- 

pende de uxigênio —, era 

preciso criar uma sessão 

especial, 

LUTA CONTRA À DOENÇA 

Amovimentação também 

chegou ao dublador brasi- 

leiro do personagem inter- 

pretado por Holland. Wir- 

ley Contaifer, quando sou- 
be da admiração da meni- 

na. gravou uma mensagem 
para ela. No texto, Contai- 
ter dizo seguinte: “Olá So- 
fia, aqui quem está falando 

é Peter Parker. E eu tam- 

bém sou conhecido como o 

seu amigão da vizinhança, 0 

Homem-Aranha. E talvez 

+ TR Spnes (IPPEMG), da UFRJ, na llha 
do Fundão, Zona Norte. O 

único tratamento viável 

seria o transplante de me- 

dulaússea, Kellen lembra 
os sintomas iniciais que 

liparam o sinal de alerta: 

dor de cabeça, lraqueza, 
taquicardia e luxo mens- 

trual intenso. 

Após alguns exames cli- 
nicos, foi constatado que 

uma das irmãs era alta- 

mente compativel = ao 
transplante de medula. À 

cirurgia estava marcada, 
quando foi identificado 

um tumor intramandibu- 

lar junto à carótida, artéria 
que leva sangue e oxigênio 

ao cérebro. 

— A cirurgia acabou pre- 
cisando ser adiada. À partir 

deste momento, ela come- 

coua ficar mais debilitada. 
As transfusões começaram 
aser mais recorrentes, Os 
antibióticos aumentaram 

vasiva, conhecida também 

como “fungo negro”. Desde 

então, chegou a ficar inter- 
nadano CTleser intubada, 

Os médicos não puderam 

conter o avanço da doença é 
decidiram, junto com a 
família, que amenina deve- 

riaser levada para casa sob 

cuidados paliativos, para 
ter uma rotina com mais 
qualidade de vida. 

— À medicina disse que já 
fez tudo que podia, não há 
mais recursos. O quadro 

dela, segundo os médicos, é 

de fim de vida. Somos evan- 

gélicos. Creio que todos nús 

temos um tempo de vida 

aqui. Deus tem o melhor 

paraa vidadela. Agora, O 
sim ouo não, quem decide é 

Deus. Ele é o dono da vida 

delãe pode dar a cura mes- 
mo que a medicina te nha 

esgotado todos os recursos. 

Cremos que o milagre possa 

COMECE. 

SESSÃO MUITO ESPECIAL 

No fim do tilme, Kellen 
agradeceu pela presença 

dos amigos e parentes. 
— Nossa família costuma 

assistir ao filme e entrar no 
carro, na volta para casa, 
comentando sobre as men- 

sapens transmitidas na 
sessão, Esse não poderia ter 
sido melhor. E um filme 

que fala sobre superação, 
sobre pensar no próximo e 
não se esquecer nunca de 
quem amamos. À Sophia 

não vai morrer em vão, ela 

estã aqui, E val estar sempre 
aqui. Não vamos esquecê-la 

jamais — disse, muito emo- 

cionada, a mãe da menina, 
que se alternou com o pai 
na poltrona ao lado dela. 

Sophia e uma menina 

Espe rta, intel LFR te e catl- 

vante. Nomomento, ela 

precisa do apoio de um 

cilindro de oxigênio porque 
asaturação de oxigênio tem 

se mantida muito baixa. 

— Tenho muita fé e agra- 

deço toda a corrente de 
oração que tem sido feita 

pela minha vida, de pessoas 

olhar da tela. Concentrada, — issometomemais forte, Heroina. À primeira internação, em julho: diagnóstico de aplasia medular muito. Foram muitos pro- que eu não conheço e que 
permitiu até uma inversão mais herói, ser amigo de cedimentoscimá rEicos — vêmorando pela minha 

dos papéis habituais: foiela quem éheroina também. Eu amo você”. responsável pela produção  relembraa mãe. vida. Confio em Deus, es- 

quem assumia responsa- De quem enfrenta todos os A família descobriu em das células do sangue. Sop- A luta de Sophia prosse- tou consciente de tudo que 
bilidade de contar para o diascomaforça que tem, julho deste anoum quadro | hiafoi internadae iniciou guiu. Em novembro, elafoi  podeacontecer daqui para 
pai, Luiz Fernando, as ce- com alguém que entende grave de aplasia medular, os tratamentos no Instituto diagnosticadacom mucor- frente —diza menina, uma 

nas perdidas por ele quando. sobre grandes poderes e doença que afeta o funcio- de Puericultura e Pediatria micose, infecção fúngica heroina do lado de cá da 

ele precisoudeixarasalade grandes responsabilidades. namentodamedulaóssea,  Martagão Gesteira aportunista altamente in- tela grande. 
exibição. 

CORRENTE SOLIDÁRIA 

Na plateia, formada por 
amigos e parentes, 0 silên- 

cio foi quebrado pela vibra- 

cão nos momentos de mai- 

oremeção do filme, uma 
estreia tremendamente 

aguardada. Sophia curtiu. 

Ela não escondeu a predile- 
ção por alguns dos persona- 

gens. Esscera oquecu 

mais postava”, disse, em 

tom baixinho, para o pai 
(atenção, leitor, tem spoiler 
no sequência ), quando O 

ator Andrew Garfield apa- 
receu na tela. Hoje, se con- 

tessa fã declarada do ator 

Tom Holland, que vestiu o 

uniforme do protagonista 
nosúltimos longas. 

— Toda a familia é apaixo- 

nada pelo universo dos 
super-heróis —conta Kel- 

len, que tem outras três 

tilhas, Nicolly, de 18 anos, 

Fernanda, de 16, e Valenti- 
na, de 4,emora no bairro de 

Imbariê, em Caxias, na 

aaa pá De pt 
Nosuúltimos dias, a men- 

sagem de uma médica so- 
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OBITUÁRIO 
Paulo Fernando Marcondes Ferraz / EMPRESÁRIO, 83 ANOS 

O último gentleman, um ícone do 
“soçaite” e trabalhador incansável 
Devoto do Rio de Janeiro, ele foi um defensor do Brasil no comércio exterior 

BRUNO ASTUTO 
pumsentogiode, com br 

cone do soçaite carioca, Paulo Fer- 
nando Marcondes Ferraz, morto 

no último dia 15, deu as festas mais 
memoráveis, codou o mundo em 

campeonatos de polo e namorou 
mulheres incriveis. Era considera- 
do, depois da morte de Jorginho 

Guinle, o último playboy do Brasil, 

termo do qual sempreria. “Gostaria 
muito de ter sido playboy, mas tive 
sempre que trabalhar, né? E tenho 

horror à mente desocupada”, disse- 
me em nossa última entrevista. 
Lindo, inteligente e dono de charme 

intangível, tinha a impressionante ca- 
edad e de ficar amigo de todas as ex. 
“Acho-as maravilhosas. O que falta no 
mundo de hoje são as boas maneiras. 

Às pessoas se tornaram prosseiras, mal 
educadas, e isso se reflete nos relacio- 
namentos. Parto do princípio de que 
mulher tem sempre razão”. 
Debutou nas colunas sociais do fim 

dadécada de 1950, na condição de her- 
deiro da potência Werco, que repre- 

sentava, entre outras empresas, à Ge- 

neral Electric no Brasil. Aos 17 anos, 
abandonou promissora carreira no tê- 
nis e começou a jogar polo, para des- 

gosto do pai, um apaixonado por gole. 
Sobre seus cavalos, correu o mundo: 
Itália, Paquistão, Argentina e Uruguai, 

jogou como Principe Charles na Ingla- 
terra e o marajá de Jaipur na índia. 
Quando completou 63 anos, ganhou o 
campeonato brasileiro, e jogava até 

bem recentemente, aos 80. 
O primeiro dos quatro casamentos 

foi com Sylvia Amélia Chagas, neta do 

ande sanitarista Carlos Chagas e fi- 
lhado renomado médico Carlos Cha- 
gas Filho. Dona de beleza atordoante, 
ela era uma das grandes jovens coque- 

luches de então, eleita infinitamente 
pelo colunista Ibrahim Sued uma das 
10 mulheres mais elegantes do pais. 

Tiveram dois filhos, Maria Pia e Marl- 

ano, e formaram “o“casalda década de 

Sia Cnstra, Denise Mara, Manna Baainz dllhasp Gison e Améáio igentos) 
Arnana Sandro, CristianoiGabi, Guilherme, Paula'Padro, Barmardo/Man, 
Fornanda/Edo jnetos), <oão Guilherme, Luis Eduardo, Mana Luiza, Anna 

Carona, Femande Arihuir Cecita, Viniata, isabela a Luisa (bisnalos), 

O empresário. Pauio Fernando Marcondes Ferraz: “Idade é umestado de espinto" disse 

1960. Quando se separaram, Sylvia se 
mudou para Paris, onde se tornou a 
baronesa Gérard de Waldner. 
Em 1972, Paulo Fernando come- 

couanamorar Cristina, filha do bili- 
onário armador grego Aristóteles 
Onassis, que se mudou de malas 

(muitas je cuia para 0 apartamento 
dele no Rio. O romance foi parar até 
na revista americana “Time”, mas 

terminou no ano seguinte, quando 
Cristina voltou às pressas para a Eu- 
ropa ao saber, num cabeleireiro em 
Copacabana, da morte do único ir- 

mão num trágico acidente de avião, 
A essa altura, Paulo já estava cor- 

rendo o mundo para promover à co- 
mércio exterior brasileiro, princi- 
palmente com paises da Cortina de 
Ferro, Deu até uma entrevista para o 
“Jornal Nacional”, explicando como 

os comunistas não eram bichos de 
sete cabeças, mas deum capitalismo 
“que nem na América vi igual”, 

Eveioo casamento com outra belda- 
de icônica, a paulistana Regina Doria, 
do qual nasceuo caçula, Luly Quando 
o empresário Ricardo Amaral prormo- 
veua primeira queima de fogos de Co- 
pacabana, o casal deu uma festa em 
seu apartamento no Edificia Chopin, 

que se tomaria, assim, 0” Reveillódro- 

mo” oficioso da cidade. Atribuía seu 

(nossa amada DULCINHA) 

TP DULCE DE JESUS AMARAL AFFONSO GOMES DA SILVA 

agradecem as manilastações dó cârnho é convidam para o Missa do Pe 

Crá, adear colebrada no dia 18/12, 45 10h30, ma Paróquia de Nogsa Sanhora 

da Vitória, & dv Lucio Costa G700 - Alia Parma 2 - Barra da Tijuca, 

IMAGENS QUE EMOLDURAM [E] re 

SENTIMENTOS. fps 
Aponte a câmera co celdar no OrCode e conheça nossas Es a md 
opções de melduras para ses trees e rebgibaos du scesse 
andas eenio soa diabo com br 

doe, (14,6 cmi 
des. (14,0 em 

did, (MAÇÃ um] 
cel (14,6 cmi 

Plantão: 2534-5501 
Sábado: das 10 às 17h / Domingo e tarados: das 16 às 19h. 

fólego a uma frase do amigo Aloysio 
Salles: “Se um amigo ganhou na lote- 
ria esportiva, eu acordo com 30 anos. 

Se um outro morreu, eu acordo com 

90, Idade é estado de espírito”, Ainda 
se casou com a designer Laura Lima é 
com a estilista Calliope Arrigoni. 

Era, mais do que uma locomotiva, 
um verdadeiro TGY. Foi presidente da 
Sociedade de Amigos da Biblioteca 
Nacional, em cujo departamento de 

música colocou ordem, e da Federa- 
ção das Câmaras de Comércio Exteri- 
or. Quando completou 70 anos, fun- 
dou, ao lado de Miele, nada menos que 
uma... banda de samba com ritmo ca- 
ribenho, a Ipanema Social Club. Toca- 

va tumbadora, congas e bongá. Positi- 
vamente, Paulo Fernando não existia. 

Sua alegria de viver talvez não tenha 
resistido a emoções recentes. Era um 

| amantissimo, am eneroso e 
sera fervoroso da ec cidade da 
qual se tomara um personagem irre- 

sistível e embaixador sem igual. Um 
dia, perguntei-he como se sentia dian- 
te das inúmeros troféus de polo, que 
mal cabiam em sua estante. Parou, 

pensou e soltou: "A grande lição que 
aprendi no esporte foi: caiu, tem que 
montar de novo, E cu vou sempre con- 

tinuar montando”. 
Tacada de mestre. 
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CLIMATEMPO 

Operação Verão: PM 
vai atuar na orla com 
agentes a cavalo 
Dois policiais também farão rondas em hotéis 
para ouvir queixas sobre problemas de segurança 

EAFAELSASC IMENTO DE SOLZA É 
VERA ABALO 

penta Cogand onde 

À paisagem da Zona Sul 
| vai ganhar, já neste fim 

de semana, a presença de 
policiais militares a cavalo. 

Palco de brigas de gangue e 
roubos em pontos de ôni- 
bus, principalmente no ve- 

são, à Rua Francisco Otavi- 

ano, entre Copacabana e o 
Arpoador, foi o ponto esco- 
lhida para o novo tipo de 

patrulhamento, Durante a 
semana, o efetivo vai se 
deslocar para a Lagoa Ro- 

drigo de Freitas. Outra no- 
vidade na segurança da re- 
gião, incluído no “Pacote 
Turístico de Verão” da Poli- 

cia Militar, serão sistema 

de ponto eletrônico em 12 
hotéis daoria de Copacaba- 
na. Dois agentes do Bata- 
lhão de Policiamento em 
Areas Turísticas (BPTur) 

percorrerão os estabeleci- 

mentos pará ouvir queixas 
e sugestões. Esse projeto 
será estendido por três me- 
ses ainda duranteatempo- 

radade verão, a hotéis loca- 
lizados em outras áreas das 
zonas Sul e Oeste. 

— Esse programa com a re- 
de hoteleira será de proximi- 
dade do policial com hóspe- 
des, seguranças, recepcionis- 

tas. São eles que irão trazer as 
informações para imple- 
mentarmos a nossa SC BLrAn- 

ça nas ruas. O policial vai 
usar um bastão eletrônico 
para registrar a sua presença 
no hotel. Nessa retomada, 

percebemos que a cidade es- 

tá recebendo muitos visitan- 
tes, inclusive vindo em cru- 

zeiros para as festas de fim de 
ano e férias. Percebemos o 

aumento do turismo e conse- 
quentemente poderá haver 
problemas — prevê o tenen- 
te-coronel Robson Cardeal, 

comandante do BPTur, que 
conta com um efetiva de 180 
policiais. 

Além do ponto eletrônico e 
do policiamento a cavalo, cu- 
jos animais ficarão num pe- 
totão destacado do Regimen- 
to de Polícia Montada (RP- 
Mont) que funcionará no 
Jockey Club, o Carro Coman- 

da da PM também volta nes- 
te fim de semana. O equipa- 
mento ficara baseado no Ar- 

poador para coordenar as 
ações de patrulhamento, 

ALÉM DO POLICIAMENTO 
Para o gerente de segurança 
do Hotel Hilton, Rafael Al- 
ves, a comunicação entre a 
rede hoteleira é a PM pode- 
rá proporcionar maior segu- 
rança parao turista. 
— À sensação de seguran- 

ça poderá melhorar. Os rela- 
tos de crimes mais comuns 
são os de roubo na areia e no 
calçadão. Isso gera prejui- 
zos para o turismo — disse, 
O banqueiro colombiana 

Andres Bracado, de 46 

anos, costuma frequentar o 
Rio todo ano. Ele disse que 
asegurança val além do po- 
liciamento: 
— Venho ao Brasil há 

anos. À segurança é mais ou 
menos. À solução não é só 
colocar policiais. Você tem 
que trabalhar as causas des- 
sesproblemas. 
A engenheira argentina 

Marias Rodriguez, de 40 
anos, relatou que é comum 
assistir a assaltos na orla: 

— Acho que esse policia- 
mento é válido, 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 

Aporte a câmera do celular no Qr-Cade conheça nossas 
opções de molduras para avisos fúnebres e religiosos ou 

acesse anunciosreligiosos.oglobo. com.br 
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E 

Senac apresenta 

ta QUER MAIS SABOR 
PARA O SEU FIM 
DE SEMANA? 
Vem para o Rio Gastronomia, 
porque é só até domingo! 

Roda-gigante de 20m de altura 

Quiosques de restaurantes famosos 

Aulas com grandes chefs 

Programação musical de primeira 
17/12=18h 17/12-20h 
BANGALAFUMENGA | Festa Ploc Atividades para a criançada 

CCCCCC Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

aÃ, PP q Até domingo, 19/12. 
18/12 - 14h | 18/12 - Zoh Pião do Prado, 
Samba de Santa Clora | Filhos da Música Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso em 
a E ingressocerto.com/riogastronomia 
oi e ou na bilheteria do evento. 

19/12 -15h 19/12 - 20h 
Fica Comigo -"oA progromação completa das quias 

você confere em 

riogastronomia.com 
(Driogastronomia 

Todos os protocolos sanitanos indicados pelos outondades de 

saúde e vigentes durante o poríodo de realizoção do evento serão 
seguidos. Seró também exigido o passaporte da vacina, digital ou 
físico, com documento de identificação. Saiba mais no nosso sito Eaton Frio Cordeiro à mibivul geeção 

reaização O GLOBO 

— Cidodo Anfitrô — Potrocínio Merstor ara E ————————————— Patrocinio 

iNvEST.Rio À oram be bes ! pm 
o : Saiba agui all E" E bo] by (6 5 À “ ERio «> Santander — pe aRRES. Naturgy” (Milola SEBRAE 
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a À seo | RE er, j meses medio MN TR estro Marpr 
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Leitores 
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Lexotan na veia 

Posso estar errado, mas 
desconfio que o “Lexotan na veia” 
— dito por ministro do atual 

governo — surge como um 
dhapnóstico mais do futuro da 

que do já triste presente. Nesse 
sentido, parece haver a 
constatação crescente por parte 

de bolsonanstas de que 0 
sentimento arti-Bolsonaro 

aumenta dia a diae de forma 
imefregvel, tal qual a onda 
anti-Lula de 2018. Assim, a 
derrota nas eleições de 2022 à 
Presidência seria praticamente 

certa em quaisquer dos cenários 
imaginados 
Causa perplesadade a quantidade 
quase que diária de “tiros dados 

contra o próprio pé” da parte do 

presidente e de membros do seti 
govemo. Conforme essa 
tacrtuma trajetória, é possivel 

comeciurar que à "Lesotan na 

veia” não será suficiente para 

amenizar as crescentes 
preocupações e angústias nas 
ditas almas. 

CESAR BORGES BARROS 
BID 

Que três anos! O Brasil tornou-se 

um pais sem rumo, pasmem, 
virou um pais-pária. O Planalto, 

por ser chefiado por um homem 
inculto e que só conheceu, 

ingloriamente. a caserna, pensa 
que a vida começa e acaba aí. 
Diante da Coved-i8, olvidando o 

que lhe ensinaram na Aman, 
vulgarizou O vírus, & morreu mais 

de meio milhão E agora vem um 
assessor dele der que injeta nã 

veia Lexotan para conter o 
radicalismo do presidente. Como 

se não nos bastasse Pazuelio, 
vem um outro, Que geênte! Quem 
tem em seu convívio militares 

sabe que eles não são assim São 

pessoas cultas, inteligentes é 
educadas Politicamente são 
neutras. Pois entendem que 
política e militarismo não 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 
oferece tunções que 

lacilitam a navegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 
gimpresso. Baixe 
apora ou atualize 

D aplicativo disponível 

na Apple Store e no 

Google Play 

combinam. Sabem que, quando, 

na História, se envolveram, 

ficaram tristes lembranças. Muito 
dolorosas. 
EUZERIO SIMÕES TORRES 
RIO 

Apesar de suas iniciativas 
eleitoreiras, pedaladas fiscais e 
avanços sobre a 

institucionalidade. é megável o 
derretimento do prestígio do 
govermo junto ao eleitorado . Por 
essa razão, resolveram delegar à 
acólitos tarefas de divulgar 
impropérios, ameaças e sandices 
em geral, Terceirizaram 05 
clamores do momento. Um 

ministro de primeira linha 

despencou de seu pedestal ac 
proferir suposições absurdas e 

novas ofensas ao STF, tentando 
criar falso clima de terror, tendo 
se tornado também 
garoto-propaganda de uma 

marca de tranquilizantes, cujo 

consumo foi aliás recomendado 

pela via errada . Ora meu senhor, 
exgem-se dos agentes públicos 
serenidade e, principalmente, 
compostura, em especial 
tratando-se de pessoa com sua 

posição, passado e idade . Nada 
de repetir bobagens como a de 

que eles estão esticando a corda 

ou de inventar futuros atentados, 
Basta de absurdos. 

ALBERTO BROLCHINI 
RIO 

Tributo aos ripados 

Minha solidariedade & 

admiração por mais esses 
servidores, agora do Iphan, que 
tiveram a honra de serem 

“ripados” pessoalmente pelo 

tresloucado obtuso. Alnda à 

solta... 
MANEICIO JOSÉ MARCHEVSE 

Elo 

“Ripei todo mundo do Iphan”, diz 
o Bozo. Ele queria ripar também 

alguns do STF, da PF etc. Poder 
para ele é ripar quem ameaça 05 

“negócios” dos seus, amigos, 
corruptos, milicianos, filhos e 

aíms. Tristeza! Quem ter de ser 
ripado é ele Fora, Bolsonaro! 
Vamos ripá-lo em 2022! 
LUCIANA V. P.MENDONÇA 
RO 

O inquilino do Planalto 
confessou que não sabia “que 

tremerao Iphan”, precisou que 
alguém lhe explicasse que era 

um órgão federal importante 
para, no-minimo, a preservação 

da História do Brasil. 
Provavelmente sua corja de 
admiradores fanáticos e 

ignorantes também deva achar 
pouco importante a existência 
de um Iphan. A mim não 
esparta mais essa 

demonstração de estupidez e 
pobreza intelectual. 
RONALDO RN ETRR 

RO 

Desejo para 2022 

Na década de 40, quando Stefan 

Zweig definiu o Brasil como o pals 
do futuro, não podia imaginar 

que, nos terrpos atuais, 0 Brasil 

se tornaria um país sem futuro. O 
eleito para ocupar o Palácio do 
Planalto é um ser desprovido de 
qualquer capacidade intelectual, 
moral ou humana e em apenas 

três anos, implantou sua política 
de terra arrasada e levou o país a 

um retrocesso sem precedentes. 
Entre os votos 6 pedidos de fim 

de ano, rezemos aos deuses para 

que esse pesadelo acabe nó ano 

que vem, sem chance de 
reeleição. É que, se possivel, um 
outro sonho ainda melhor se 
realize: que ele e seus cinco filhos 
(não esquecer a menina, que já 

está sendo preparada no Colégio 
Militar) desapareçam da vida 
pública. 
DULCE CALDEIRA 
E 

Como navegar 

Atela inicial à  EmEdiorias, 

destaca A) oleitor 

oconteúdo consegue - 
on-line que pode acessar suas 

ser atualizado seções preleridas 

EmBiblioteca, Ao clicar 

as matérias nosimboto, 

salvas do oleitor pode 
aplicativo ficam salvar uma matéria 

guardadas paralerturá posterior 

EmBanca. (mm) Otime de EM 
o leitor pode colunistas 

baixar aedição do GLOBO 

impressa emduas esta reunido emum 

versões: jornal e texto única lugar no app 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO 

Remédios mais 
baratos e com 
frete grátis 

desconto 

mm STANDS 

OGLOBO tâm desconto 

de até 40% em medica» 

mentos de todas as 

categorias nas Drogarias 

Tamoio, em compras 

DOMSULTE COMINÇÕES DADFERTA 

ME SITE CLUBEGE LOBO DOM BR 

nas lojas fisicas cu pelo 

delivery (21-2195- 

2200), comirete grátis, 

e O) Rio Gastronomia, 

no Jockey Clube, na Gá- 
vea continua neste fimde 

Po ACERVO 

Õ O primeiro Pontífice da América Latina 
naAmim HáB5anos nascia jorge Mara Bergoglio arpertino que se torneio Papa Francisco 

Aonde vais, Caixa? 

O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, exagerou no seu afã 
de agradar ac seu chefe Jair 

Bolsonaro quando obrigou 
executivos da Caixa a fazerem 
flexões num evento realizado 
pela empresa Eu trabalhei na 
Caixa durante mais de 35 anos 
e nunca tinha visto tamanho 
absurdo durante o tempo que 

por lã estive, pois o normal era 

os presidentes e diretores 

manterem um grau de respeito 
pelos funcionários, mesmo-nas 

inúmeras mudanças pelas 
quais à êmpresa passava com 
as alternâncias de governo 

nestes últimos anos. 
EMERSON RHOS 
NITERÉL RI 

No desespero, Lula 

É assustadora a importância do 
presidente da República na 
política brasileira. Como se boa 
parte de nossas vidas 

dependesse de suas vontades e 

decisões. Por issa, pensar na 
próxima eleição é tão inevitável E 
oque nos espera? Um 
ex-presidente envolvido em 

escabrosas histórias de 

corrupção ( Lula foi absolvido por 

questões processuais, O mérito 

mesmo ficou na poeira). Mas 

nossa conjumtura política é tão 
delicada que, se uma terceira via 
não se concretizar, Chega a ser 
plausível torcer para que o 
“homem mais honesto do país” 
vença na primeiro turno. Um 
segundo turno entre Lula e 
Bolsonaro séria um perigo, uma 

temerndade, com as hostes 

bolsonarnistas agredindo 

jornalistas, espalhando noticias 
falsas, intimidando outras 

autoridades e fazendo de tudo 
para tentar implodir de vez nossa 
democracia, 
FLAVIUS FIGUEIREDO 
BARRA DO PIRAL RJ 

ga e io e TR das 

mino inline | em end do 

e is o e 

aa ai o 

semana com oferta ganha outro e tambér 

especial: assinante tem 15% OFF em 

COMpra UM Ingresso e compras no evento. 
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Alienação 

Enquanto a cidade do Rio 

agoniza, entregue à sua 
própria sorte, hospitais 

abandonados, funcionários 
municipais e pensionistas 

sem reposição salarial hã 
anos, sempre com a desculpa 
de falta de caixa, o prefeito 

resolve liberar subsídio de R$ 
1,5 milhão para cada uma das 

escolas de samba do Grupo 

Especial. Simplesmente 

vergonhoso 
DANIEL PEREIRA DAVID FILHO 
RIO 

Prefeito, ainda dá tempo para 
implantar medidas não 
farmacológicas e preventivas, 
cancelando réveillon e 

estabelecendo uma estratégia 
imtelipente de combate à 

variante Ômitron, 
MICHAEL DEVEZA 

RIO 

Caso Henry 

É simplesmente revoltante 
termos de assistir a parentes, 
amigos e comparsas do 
ex-vereador Jairo e da amante, 
Monique, prestando 
depoimento mencionando o 
bom caráter dos dois bandidos 
assassinos. 
ALFREDO HNIBGE AMIB DA SILVA 

RIO 

Boa ideia 

Propaganda na TV apresentada 

pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio (Alerj) solicita 
boas ideias. Segue uma em 
nome do povo do Estado do Rio: 

a implantação do ponto 
eletrônico biométrico já no 
próximo ano. 

ANTONIO JORGE À. DE MÓNRA 

Obras públicas 

Diariamente vemos nos canais 
de TV os efeitos dos desastres 
Climáticos nos EUA e aqui. Dá 

para reparar que lá O que é mais 
afetado são casas. depósitos etc. 
Dificilmente pontes, por 
exemplo. Ao passo que aqui é um! 

tal de ponte cair e aterros de 
estradas se desfazerem. Parece 
que à qualidade das nossas 

obras públicas deixa a desejar. 
LUTE FERNANDO C. MARCONDES 
RO 

Vereador da 'nação' 

Tornou-se conhecido e se elegeu 
vereador nesta nossa cidade do 
Rio de Janeiro. Sua projeção ante 
o eleitorado deu-se graças à 
nação rubro-negra. No exercicio 
do mandato, causam estranheza 
as constantes viagens do senhor 
Marcos Braz à Europa. para 
comprar ou ceder atletas como 

Gérson e Rodrigo Muniz ou trazer 
Kermedy e Hugo Viana Integra 

uma diretoria não vitoriosa e que 
impediu a jovem Pedro de 
participar das últimas 

Olimpiadas. 
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 
RO 

Obrigado, Cristina 

Nunca deixo de ler a seção de 
cartas, pois sempre tem 
abordagens diversas para um 
mesmo assunto, muitas vezes 

de uma maneira que 05 
jornalistas não podem fazer por 
risco de parecerem parciais ou 

até serem processados. Acarta 

do Sr, Moyses Bines 

comparando as sentenças do 
STF ao filme “Feitiço do tempo” 
estava perfeita (16 de 
dezembro), Sem agressões, só 
constatando. Ri muito. 

CRISTINA OLIVEIRA 
[3 

HÁ 50 ANOS 
Dacca se torna hoje a capital de Bangladesh 

ho Ponto 12H18 

| Publicado apartir 
das 6h desegundaa | 
sexta comanálisese Delfim POR NINA 
informações sabre o bancos a reduzir 

principal tema do dia laxas de juris 

Como ouvir As O! BO 

Está disponível (dês a e rar q 

nositedoGLOBO Enf 

enas plataformas 

de podcast 

Reconhecido por dais países vizinhos — aíndia 
go Butã=,o governo provisório de Bangladesh 
(Bengala Livre) instala-se hoje em Dacca, que 
setoma agora capital da nação bengali. Depois da 
rendição de ontem, os Indianos se comprometeram 

afiscalizar o tratamento aos paquistaneses 
vencidos, nos termos da Convenção de Genebra. 
Os bengalis manifestaram o desejo de iniciar 

negociações para repatriamento dos soldados 

capturados, “tão logo o seque Muiilbur Rahman 

seja libertado pelo Paquistão” 

LOTERIAS LOToráci (concurso2.3997:1.2,4,5.7.9,12.14.15,16.17,19.20.21 25. QUINA (concurso 5732):34.51.55.65,7] DUPLA SENA (concurso 2311):1º sorteio — 9.25 28.31 33.45:2º sorteio — 6.11,12.27 32.33 
O tenho das checar cs sesclindca incnttoo ee agpórcias ofvims e noite Calil porque cem ca honirara e decharservio ca jornal cu súrnesos aqui gublicados. die gados serepre co fim de movia pela CEF. postem ee du armando eslar degsacos 
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Esportes 

“Get Back' 
e o futebol 

tutebol merecia ter suas próprias 
versões de “Get Back”, o documentário 

(e obra de arte) que mostra os Beatles com- 
pondo, ensaiando, gravando, discutindo e 

jogando conversa fora ão longo de um mês 
até o mítico show no telhado da gravadora 
Apple em Londres, em janeiro de 1969. 

É uma injustiça histórica, por exemplo, 

o fato de não terem sido captadas imagens 
da concentração da seleção brasileira nos 
dias anteriores aos que se convencionou 

chamar de Os Três Melhores Minutos da 
História do Futebol — a estreia de Pelé e 
Garrincha juntos num jogo de Copa do 
Mundo. contra à União Soviética, em ju- 
nho de 1958. 
Acriação do epiteto é atribuída ao francês 

Gabriel Hanot (1889-1968), ex-jogador da 
seleção francesa e jornalista responsável 
porcriar o prêmio Bola de Ouro e o torneio 
que hojese chama UefaChampions League. 
O Brasil tinha feito dois jogos naquele 

Mundial —uma vitória por 3 a O sobre a 
Austriae empate sem golscontraa Inglater- 
ra— e então enfrentaria a União Soviética, 

campeã olim E dois anos antes e temida 
por seu “futebol cientifico”. Pelé e Garrin- 
cha, que não participaramdas duas partidas 

anteriores, foram escalados juntos. 

A seleção venceu por 2 a O, um placar am- 
p! amente men ti Pos para o] que foi O [0EO, 

segundo todos os relatos da época. Come- 
çou a se consolidar uma parceria que dura- 

FÓRMULA 1 

Ó Novas regras e novos carros para 2022 
Names  Flestámelhorandoa serodinâmica em tentativa de tornar as corridas mais emocionantes 

riaoito anos e40 partidas —das quais o Bra- 
sil venceu 36 e empatou quatro. Também 
nasceram ali versões discrepantes sobre a 
gênese da maior dupla da história do jogo. 

Didi, o melhor jogador daquela Copa do 
Mundo, deu uma entrevista para a TV Glo- 

bo em 1988 na qual atirma que a escalação 
de Garrincha no lugar do até então titular 
Joel foi uma sugestão dos lideres do grupo 

— ele próprio, o capi- 

É uma injustiça tão Bellini, o lateral 
históricao fatode Nilton Santos —aotéc- 
não terem sido nico Vicente Feola, 
captadas imagens Ruy Castro, biógrafo 

da concentração de Garrincha, sustenta 
daseleçãoantes que a história é falsa. 
da estreia de Pelé “Todos eles desmenti- 

e Garrincha juntos ram”, declarou o jorna- 
mum jogo de Copa listacescritornumapar- 

ticipação no programa 

“Redação SporTV" em janeiro de 2013. “Não 
se admitia que um jogador tomasse esse tipa 
de atitude, Eu perguntei para o Nilton porque 
ele confirmou essa história. Ele me respondeu 
tranquilamente:"O pessoal queria ouvir isso)” 

Esta é uma das várias lendas sobre Garrin- 
cha que o autor pretendia ver desmentidas 
quando publicou “Estrela Solitária” em 
1995. Não conseguiu. "Essas histórias con- 
tinuam saindo na imprensa até hoje”, la- 
mentou no “Redação SporTV”. 
Agraçade"Get Back é que se trata de um 

documentário sem depoimentos influenci- 
ados pelo tempo (como o de Nilton Santos a 
Ruy Castro) e quase sem interlerências 

além de poucas e curtas legendas que aju- 
dam quem assiste a se situar. É praticamen- 
teum reality show filmado em 1969 e edita- 
do 52 anos depois. A genialidade é exposta 
de maneira irresistível. 

Em seu livro de memórias “Tempos vivi- 

dos, sonhados e perdidos”, Tostão sugere 

que “sejam te todas as imagens para 
que fique a ilusão, o mito, de que à Seleção 
de 1970 foi perfeita”, 
Com perdão pela heresia: se houvesse 

mais imagens, a seleção brasileira de 
1970, como a seleção de 1958, como qu- 

tros times inésqueciveis, provavelmente 

licariam ainda melhores. 

Surto de Covid volta a assustar futebol inglês 
Com recorde de casos diários no país, Premier League sofre com partidas adiadas e clubes pressionam por 

paralisação geral até janeiro; na Alemanha, Bayern de Munique vai jogar sem público até, pelo menos, o fim do ano 

A euforia em ter de volta as 

arquibancadas lotadas 
desde a Euro 2020 deu lugar 
à preocupação na Europa. 

Depois de meses tranquilos 
em relação à disseminação 
da Covid-l9 no futebol do 

continente, as infecções vol- 

taram a virar uma dor de ca- 

beça, em especial na Ingla- 
terra. Quatro jogos do meio 
de semana e cinco da rodada 

do fim de semana foram adia- 
dos devido asurtos da doença 

em elencos dos clubes. 

“Reconhecemos que um 
grande número de clubes 
estão passando por surtos 

de Covid-19e a intenção da 
ligaé continuara rodada on- 
de for o mais seguro possi- 

vel", disse comunicado di- 

vulgado pela Premier on- 
tem, Os coli porém, esta- 
riam fazendo pressão por 

uma pausa getal do tutebol 

britânico até 8 de janeiro, 
segundo a emissora BBC. 

O Leicester fechou o seu 

centro de treinamento por 
48 horas para tentar evitar 

uma piora no quadro. O Tot- 

tenham, que seria o adver- 
sário do jogo de ontem, adi- 
ado, também já vinha so- 

frendo com casos da doença 

em Seu elenco, eviua part- 

da contra o Rennes, pela Li- 

gaConferência, sercancela- 

daapús 13 casos positivos. 
Outras quatro partidas de 

divisões inferiores também 

acabaram canceladas. Cuil- 

dados mais intensos, como o 
uso de mascaras e o distanci- 
amento social, vêm sendo re- 

tomados nos clubes do país. 

PROTOCOLO VERMELHO 

O técnico do Brentlord, Tho- 

mas Frank, detendeu a vaci- 

nação e pediu às autoridades 
do futebol do pais que a roda- 

da do fim de semana seja pa- 

ralisada. O clube detectou 13 
casos positivos de Covid-19 

emseu elenco. 

— Os casos estão saltando 
nos clubes. Todos estão lidan- 
do com isso, é um problema 

geral. Adiar a rodada e os jogos 
da Copa da Liga Inglesa dariaa 
todos uma semana, pelo me- 

nos, para deixar tudo limpo e 

fazer todo o necessário nos 
centros de treinamento. 
O Reino Unido vem sofren- 

do com uma nova onda de ca- 

sos de Covid-19, que as autori- 
dades acreditam estar ligada à 

variante ômicron, Ontem, a 

região registrou 78.610 novos 

casos diários, um recorde des- 

de o início da pandemia. En- 
tre os jogadores da Premier 

Dirigentes do Fla viajam hoje a 
Portugal atrás de novo técnico 
Quatro nomes despontam como principais a'ternativas; um deles é Jorge Jesus 

ãograndesas chances deo 
Flamengo ter um técnico 

português em 2022. Hoje, o 
vice-presidente de futebol 
Marcos Braz e o diretor de Fu- 
tebol Bruno Spindel embar- 

cam para Lisboa com o obje- 
tivo de definiro substituto de 

Renato Gaúcho, Há quatro 
nomes no radar da dupla, E 

um deles é, ainda, Jorge Je- 
sus, do Benfica. 
O Flamengo não desiste 

do desejo de recontratar o 

treinador, campeão brasi- 
leiro e da Libertadores em 

2019, apesar de saber das di- 
ficuldades, mesmo com o 

momento de instabilidade 

que Jesus vive no Benfica. 
Braz e Spindel querem con- 
versar cam o treinado! em 

Lisboa para saber se ele tem 
vontade de voltar ao Brasil, 

FLUMINENSE 30 anos, queestá VASCO Uram. afirmou que 
Proposta livre após rescindir Clube deve ainda não fo consulta 

apresentada si A sondar dooficialmente pelos 
vergrande-lL HA i cingentes cruz-malti- 

ud Goulart Aiém do Fluminense, Diego Souza nos. O Vasco não 

o Besiktas, da Tur- comenta sobre nepo- 

ml Fluminense deu quiz eclubes dos O Vasco deve Ciações. mas, nos 

mais umpassonatenta-s Estados Unidos têm procurar Diego Souza bastidores, vê com 
tivade contratar Ritar- interessenacontra- nos próximos diaspara bonsolhosachegada 

do Goulart. Adiretoria tação do jogador. fazer uma sondagem. do jogador, que rmar- 

tricolor iormalizoauuma — quedesejaretornar Segundo ope cempresa-  coudé gols pelo Grê- 
propostaaoatacantede  aoBrasil ro do atleta, Eduardo mio nesta temporada. 

“ 

Cuidados. Torcedores têm a documentação sanitária 

COVIL-19 

STEWARD 

League, 81% járeceberam pe- 
lo menos uma dose, número 

que saltou após a imprensa lo- 
cal revelar uma resistência ao 
imunizante entre os atletas. 

Mas o Flamengo gradati- 

vamente ganha pressa para 
definir sua comissão técni- 
ca oqueimpedequeoclube 

e adisposição do desen- 

rolar da crise no Benfica. 

Em 16 de fevereiro, aequipe 
enfrentará o Atlético-MG, 

na decisão da Supercopa do 

Brasil, O time rubro-negroé 
bicampeão do torneio e me- 

dirá forças em Brasília com 

o Galo, atual campeão brasi- 
leiroe da Copa do Brasil. 
Por isso, à reto ria rubro- 

negra considera outras al- 

ternativas, além de Jorge Je- 

checada antes do popo entre Chelsea e Everton, em Londres 

Nas terceira e quarta di- 
visões do pais, 59% dos atle- 

tas já receberam as duas do- 
ses, mas uma parcela de 
25% já declarou não ter in- 

nome que agrada. O portu- 

guês já sinalizou que aceita 

se transferir para o Flamen- 
go, contanto que cariocas é 

o Braga, seu atual clube, 

cheguem aum acordo quan- 
to à multa rescisória, Não 
está nos planos da diretoria 

rubro-negra esse tipo de in- 
vestimento, o que pode ser 
um entrave para a solução 
rápida do negócio, caso as 

CONVEersas etetivamente 

aconteçam, 

O que leva ao radar do Fla- 
mengo o técnico Paulo Fon- 

seca, Ele está sem clube, o 

teresse em tomara vacina. À 

EFL, liga responsável pelas 
duas divisões, já anunciou a 

abertura de protocolo ver- 

melho para as equipes, que 
precisarão ampliar as medi- 
das de prevenção em seus 

treinamentos e nas logisti- 

cas de partidas. 
Ontem, o Liverpool bateu 

o Newcastle por 3a le ficou 

a um ponto do lider Man- 
chester City Chelsea e Ever- 
tonempataramemlal. 

Na Alemanha, Bayern 
de Munique e Augsburg, 
principaisclubes da Bavá- 
ria, região que vem so- 
frendo com novo surto de 

Covid, estão jogando, des- 
deo iniciodomês cao me- 

nos até o fim do ano, sem à 

presença de torcedores. 
Em outras regiões, as au- 
toridade têm limitado a 

presença de público. 

— À alta mobilidade das 
viagens envolvendo os clu- 

bes seria uma irresponsabi- 

lidade, atualmente. O fute- 
bol é um grande modelo, 
Precisamos reduzir os con- 

tatos onde for possível — 

afirmou o premiê da Bavá- 
ria, Markus Soder. 

último trabalho foi à frente 

da Roma, da Jtália, nas duas 
últimas temporadas. Ele teve 
passagem de destaque pelo 
Shakhtar, da Ucrânia. 

Completa o leque de op- 

ções Paulo Sousa, atual trei- 
nadar da Polônia. Em co- 

mum entre os quatro, além 

da nacionalidade, o fato de 
trazerem comissão técnica 
completa. A ideia do Fla- 

mengo é que o treinador se- 
jacapaz de implementar to- 
da sua filosofia de trabalho, 
sem entrar em choque Cora 

outros setores do departa- 
sus. Carlos Carvalhal é um — quefacilitaa negociação. Seu mento de futebol, 

BOTAFOGO Sória Eseremasse NATAÇÃO Abaiana chegou em 
Navarro diados. Ana Marcela é segundo lugar nos 

áximo do Artilheiro e lider de pentacampeã J0kmda última etapa, 
almeiras assistências do time mundial em Abu Dhabi 

na segunda divisão, Noranking, à brasilei- 

Ratae! Navarro está raempatoucoma 

—omprevisdode  próximode assinar Campeãolimpica trancesaOceanelas- 
voltardasfériasnodia3 como Palmeiras por em Tóquio, AnaMarcela  signoleambas dividi- 

de janeiro, elenco cinco temporadas. À Cunha conquistou ramo título. 

prolissional do Bota vê informação toi divul- ontemopentacampeo-  AnaMarcelajá havia 

peçasquetizeramparte ada inicialmente natodoCircurto Mundial vencidoocircultoem 
do time campeão da pelo" O Dia” de maratona aquática 2010, 2012, 20142 20]8. | 
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Covid assusta 'Get Back' 
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RANKING DOS TREINADORES 

Variação em um 

ano (dez/2021) 

Cuca 

389,6 pontos 

ELLBE ATUAL 
Atlético-MG 

CONQUISTAS 
Brasileiro, Copa 

so do Brasil, Mineiro 

Com três taças, comandante 
do Atlético-MG é o melhor 
técnico de 2021; longevidade 
marca presença no pódio 
RE Outros clubes Títulos & 

| Nome Clube atual na temporada PONTOS conquistas 
- = - = - 

4º RenstoGuicho Semciuhe Cómo 1981 O cs scores 
E ai TADA MA LIBERTADORES 5º JuanPabloVojvoda Fortaleza 172.6 TT sys 
6º Hernán Crespo Sem ciube São Pauio 157,5 |. TO PAULISTA 

PR ACESSO À SERIE À E 7º Claudinei Oliveira Avaí - 132,1 TN ein 
Bº Roger Machado Sem clube Fumnense 129 E - 

9º Rogério Ceni São Paulo Flamengo us TT SUPERDIEN DA BRASA 

10º António Oliveira Sem clube Athistco : - 
Abe! Ferreira 117,3 

278 pontos 11º Dado Cavalcanti Sem clube Bahia 110,1 SS COPA DO NORDESTE 

Pena 12º — Sylvinho Corinthians - 108,5 TEEN VAGA NA LIBERTADORES 

= CONQUISTAS 13º Guto Ferreira Bahia Ceará 108,3 TH - 
1), Libertadores E 

14º Gustavo Moringio Coritiba — 102? ES ACESSO À SÉRIE à 

15º  Enderson Moreira Botafogo Fortaleza 98,7 HS SÉRIEA 

j OS MELHORES EM ANOS ANTERIORES 

Abel Ferreira Renato Gaúcho E a Rogério Ceni 
Palmeiras Erémo Flamengo 

| | N Jorge Jesus Renato Gaúcho : Tiago Nunes 
| EM 2019 , és 1º) Flamengo Erém:o Athietico 
| 

go Em | € Renato Gaúcho Felipão - Mano Menezes ss * a h ; ; ' 

“Maurício Barbieri EM 2018 > "a (1º) Grêmio Palmeiras Cruzero 

208,1 pontos 

eso Como os pontos são calculados 
peniana Ertram mo bevaniaménio Lados gu treinadores Sho abribuldos pentes vardueis da Caleula-se à soma bota da pomicação (N) e a média de 

CONQUISTAS etetrrados no cargo de comando de algum clube acorde com a affcuidade de tormeia, para pontes por mis dm que d treinador comandou o toma (V] 
da Série À ou Edo Brasileiro na temporada, e que milórias e empades nos [Dgos EM que d em algum jogo cêcial O cálculo final de portaação é feito 

Vaga na tenham comandado o fime em pao menos E treinador comandou a equipe, Também ma equação: Xe ET. oque prnlegia o fêenica que 
Libertadores meses Para a pontuação, contam indos os são atribuldos pontes para titulos é trabalhos por todo a ana. sem descartar aqueles que 

bormeios ebeiais brasileiras Bem como a Recopa objetivas conguistades pato irsinader Ezeram bons trabaihos em corto perlodo de lempa Em 
] Sulhmáricana à Cópa Sel-Amércaa e a Copa na lemmpárada, Sempre respeitando é Caso de demissão su quebra do bontrato. à irtnadar perde 

Ê Libariadarei da América, pertado na úfisma temporada, JDM da pontuação, beja as regras completas no são, 

mando das equipes do pri- clube. —O Cuca entregou Além do pódio, a maior visível, mudou sua maneira 
metro ao último jogo. logo o título mineiro e foi prova é o surpreendente de jogar ao longo do ano e 

RAN A melhor longevidade foi  pontuando no Brasileiro sétimo lugar do pouco fa-  nuncateve um Mtitular “fe- KING DE 
TREINADORES 
O Globo/Extra 

THALES MACHADO 
Hades re scmdadiogl ato som a 

epois de três anos, final- 
mente qm brasileiro leva 

o título de melhor treinador 
da temporada no Ranking O 

GLOBO/Extra. À nacionali- 
dade, porém, não éa única di- 
ferença entre à paranaense 

Cuca, treinador do Atlético- 

MG, e seus antecessores na 

ponta, Us portugueses Jorge 

Jesus, em 2019 e Abel Ferrei- 

ra, em 2020. Também pela 
primeira vez desde 2018 um 
trabalho que dura do início 

ao fim da temporada é premi- 
ado. E não é sozinho, Fato 
inédito desde que o levanta- 
mento começou a ser feito — 

a atual é a quarta edição —, 
todo o pódio é formado por 
técnicos que estavam no co- 

ade Cuca, que levantou três 
taças (Mineiro, Brasileiro e 
Copa do Brasil). Mas os 
pontos acumulados de mar- 
coa dezembro por Abel Fer- 
reira no Palmeiras e Mauri- 
cio Barbieri nó Bragantino 

ajudaram a completar a 
trinca de trabalhos sólidos e 
premiados. Em 2019, Jorge 
Jesus venceu tendo vindo no 

meio da temporada, Com 
chegada ainda mais tardia, 
Abel Fai avassalador na tem- 

rada passada. 
mir: fitebol brasileira ain- 
da demite muito, e o pior: 
[az sem critério, sem saber 

quem está contratando e 
sem saber por que está de- 
mitindo — analisa o colu- 

nista Carlos Eduardo Man- 
sur, para quem os três no- 
mes não significam uma 
mudança na cultura do fute- 

bol brasileiro. Do top-l10, 
metade dos treinadores foi 
demitida e está hoje sem 

desde o início, o que contri- 
buiu para a estabilidade. O 
Barbieri está em um clube 
com uma estrutura peculi- 
ar, que não se enquadra na 
realidade do Brasil. O Abel, 
sim, houve uma compreen- 

são que era preciso dar tem- 
po ao trabalho, mas é verda- 
de que pesava muitoo fato 
de ele ter uma Libertadores 
e uma Copa do Brasil (as de 
2020 | nas costas. 

A SURPRESA DO AVAÍ 
Com pontuação variável de 
acordo com o desempenho e 
o peso de jogos em competi- 
ções diversas, o ranking tem 
uma fórmula que premia a 
longevidade, mas permite 

também que trabalhos cur- 
tos e competentes sejam va- 
lorizados (leia na arte acima 
e no site o regulamento com- 
pleto). Em 2021, porém, a 
longevidade parece ter surti- 
do mais efeito, 

lado Claudinei Oliveira, 
do Avai. Campeão estadu- 
ale com acesso conquista- 
do para a Série A, superou 
técnicos que ficaram à 
frente na Série B, como o 
badalado Enderson Mo- 
reira. Apesar do incrível 
trabalho como Botafogo, a 
demissão do Fortaleza no 
primeiro semestre o pu- 

xou para fora do to E O. 
Claudinei, que completou 
MEIA rio TUA cargo na sema- 

na pas sada, ainda não sabe 

se tica para 2022. 
Holider Cuca, comcontra- 

to até 2023, vai tentar ser o 

primeiro a liderar o ranking 
por dois anos consecutivos, 
algo que impediu Abel Fer- 
reira de fazer. Também colu- 
nistado GLOBO, Martin Fer- 
nandez aponta os principais 
méritos do treinador: 

— Às alternativas táticas e 
a administração de egos. O 
Galo nunca foium time pre- 

chado”. Issa tema ver coma 
outra qualidade que Cuca 
exibiu nesta temporada, Vá- 
nos jogadores importantes 
oscilaram ao longo do ano, e 
Cuca sempre soube usar 
quem estava melhor. 
O grande elenco montado 

pelo “novo rico” Atlético-MG 
aparece como trunfo de Cuca 
ua administração, mas como 

argumento de crítica para seus 
detratores, Sim, o técnico ti- 
ha nas mãos um grande time, 

mas segundo Mansur, há mui- 
tos méritos amais. 

— Cuca tem muitas virtu- 

des. quando analisado no as- 

pcto estritamente tutebo- 
fística — destaca o jornalis- 
ta. — Todo o investimento 

Hinanceiro tinha o objetivo 
de ganhar titulos, lidar com 
esse contexto não é simples, 
Ele teve muitas interven- 
ções nesse time. Não foi só a 

alidade técnica. O traba- 
lho dele pesou. 
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E 

LASTA UA TELA 

SEM MEDO 
DE SER UMA 
ESCRITORA 
BJO/GUID/A 

RUAS DE SOUSA CARRIEL 

eapobetalitadgiodo eum br 
span 

mbora seja a entrevistada, é 
Margaret Atwoo d, autora 

de “O conto da alia, quem faz 

as primeiras perguntas. Quer 
saber como estã o clima em 

São Paulo e se impressiona ao 

ouvir que até em dezembro 
houve dias frios. Diz que no 

Canadá, sua terra natal, os in- 

vernos já não são mais tão rigo- 

rosos. Pergunta sobre a pande- 
mia, sobre o andamento da va- 

cinação e sobre os ataques do 

governo brasileiro aos povos 
indigenas. Arwood, porém, 

também opina. Fala sobre 

aborto, sobre a adaptação de 
sua obra mais célebre para O 
streaming, sobre a polarização 

do debate público, sobre via- 

gens à Marte e sobre robis se- 

xuais. Aos 82 anos, a autora, 

que participo da Festa Literá 

ria Internacional de Paraty 
(Flip) deste ano, se define co- 
mouma escritora bocuda”. 

Em 2022, a Rocco publica 

dois livros seus no Brasil: aan- 

tologia de contos “Stone ma- 
tress” eo romance“The heart 

goes last”, que acompanha 

um casal falido que topa tra- 
balhar (e nara! num presi- 
dio privatizado e se envolve 

com robós sexuais, Lançado 

em 2015, o romance é mais 
uma das distopias de Arwood, 

que, para a surpresa de seus 

leitores, anda interessada 
também em utopias. Tanto 

que, no ano que vem, vai ofe- 

recer um curso sobre o assun- 
to, À seguir, confira o que ela 
disse ao GLOBO, 

De todas as discussões 

contemporâneas sobre ética 
sexual, por que decidiu incluir 

o debate sobre robôs sexuais 

em The heart goes last”? 

Porque a história pedia fri- 
sos), Os robós sexuais avan- 

caram muito. São um daque- 

les temas sobre os quais há 

posições extremas contida ea 

favor e quase nenhum meio- 

termo. Quando somos crian- 

ças, existem o bem e o mal, e 
nada no meio. Na vida real 

não é assim. Os robós sexuais 

são tão perturbadores por- 

que são quase humanos, mas 
não são humanos, 

Você tem criticado a 

polarização do debate 
público. No ano passado, 
assinou um manifesto contra 

a cultura do cancelamento e 
foi duramente criticada... 

Isso tem se repetido ao 

longo daminha vida. E oque 
acontece quando você tem 

uma opinião. O problema é 

o que eu chamo de “pensar 
em duas caixas . É como se 
só houvesse duas caixas on- 

de deveriamos encaixar tu- 

do. Não é assim que a natu- 

reza funciona. Pense nisso, 

Você já disse que não gosta da 
expressão “intelectual 
público” e prefere ser uma 
“escritora bocuda” Muitos 

escritores só falam da própria 
obra, nunca sobre política. Por 

que você escolheu ser uma 
“escritora bocuda”? 

A maioria das pessoas 
não pode expressar publi- 

camente suas opiniões 

por medo de perder o em- 

prego. Jovens escritores 

Força da palavra. 

A canadense Atyood: "Não 

tenha obrigação de opinar 

mas dec) faser 1550" 

BBC ME OAFE 

AUTORA DE 
'O CONTO DAAIA! 
QUE TERÁ DOIS 
NOVOS LIVROS 
LANÇADOS 
NO BRASIL E 
PREPARA CURSO 
SOBRE UTOPIAS, 
SOLTA O VERBO 
SOBRE CLIMA, 
ABORTO E 
CANCELAMENTO 

evitam controvérsias para 

não prejudicar suas chan- 
ces de serem publicados. 

Um escritor, aliás, não 

precisa dar sua opinião. 
Quem exige isso de nós 

quer que sejamos parte de 
uma máquina de propa- 
ganda. Não tenho obriga- 

ção de opinar, mas decidi 

tazer isso. Tenho falado 

muito sobrea crise climá- 
tica, que precisamos re- 

Ea 

solver ou não continuare- 

mos no planeta por muito 

tem po. 

Embora seja uma escritora 

proeminente há décadas, a 
série “The handmaid's tale” 
tomou sua obra mais popular. 

Aumentou a pressão para que 

se manifeste ourecebe mais 
críticas às suas opiniões? 
Quanto mais proeminente 

você fica, mais será atacado. 

Em 1972, eutinha feito algum 
sucesso com um livrocumes- 

critor me disse: “Agora você é 

um alvo e vão atirar em você”. 

Ele acertou! Digo a jovens es- 

critores: "Seo seu livro fórum 

best-seller, em um ano ao me- 

nos três pessoas que você não 
conhece vão atacá-lo pessoal- 

mente. Prepare-se!” Isso 

acontece especialmente com 

jovens mulheres, 

O hábito das alas virou 
uniforme de protestos do 

movimento feminista, Você 
mesma participou da luta das 

argentinas pelo aborto. Como 

se sente quando suaobra 
inspira os leitores à ação 

politica? 
Me envolvi na luta argen- 

tina pelo aborto a pedido do 

múvimento Ni Una Menos, 

que denuncia os feminicidi- 

os. Para mim, a questão do 
aborto é muito simples: o 

Estado é dono dos nossos 

corpos? Quando você é 
obrigado a servir ao Exérci- 

to, o Estado é dono do seu 

corpo e deve pagar por suas 
Po pas. comida, mota- 

“dia, despesas mé- 

dicas etc. Se o 

Estado quer 

ser dono 
doscorpos 

O GLOBO | Senta-leic 

sepundecadoermoSoglobo bm br 

das mulheres, que pague 

por isso. Sou velha o sufici- 

ente para me lembrar de 
quando o aborto era ilegal 

na América do Norte e pos- 
so dizer que o resultado não 

era positivo. Limitar o abor- 
to à Casos €s pecíficos É as- 

sassinato judicial, 

Você diz que toda utopia 
contém emsi uma distopia. 

Se é assim, por que você val 
dar um curso chamado 
“Practicalutopias: an 

exploration of the possible” 

(Utopias práticas: uma 

exploração do possível)? 
Para debater utopias 

práticas. A maioria das 

utopias do passadoera im- 
praticável, O curso será 

parecido com projeto de 
ciência da escola, só que 
feito por cidadãos que vão 
tomar decisões hem infor 

mados sobre o combate à 

crise climática. No pri- 
meiro módulo, vamos dis- 

cutir questões materiais: 

como serão as moradias 

do futuro, O ue vamos 

vestir, quais serão nossas 
tontes de energia, o que 

vamos cultivar etc. Será 
que vamos cozinhar com 

energia solar? Se eu esti- 

vesse no Brasil, estaria 

muito interessada nisso. 
No segundo e no terceiro 
módulo, vamos debater à 

organização da socieda- 
de: se haverá dinheiro, 
classe sociais, leis, pêne- 

ros... No mundo real, não 

hã almoço grátis, Nossa 
tarefa é descobrir qual se- 

rá oalmoço mais barato. 

A SÉRIE QUE VAI MUITO 
ALEM DO LIVRO, NA PAG. 3 

— UH 

Ficção o 

realidade. 

Hiivistas com 

à habito das 

PErSCrapens 

de "The 

handmaid s tae 

durante Lima 

muanilastação no 

[a Internacional 

da Mulher, em 

São Paulo, Em 

março passado: 

serie tornou 

obra de Atwood 

mais pópae ar 
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NELSON 
MOTTA 
Sindiio ileso gho tir dm 

CAÇADORES 
E CAÇAS 

O: covardes que usam a força bruta 

contra os mais fracos e indefesos 
merecem um lugar especial no inferno 

da Bíblia, queimando. E no do Alcorão, 

congelando. Tormentos eternos, al- 

mas penadas. Gente simplesmente 
malvada, uma forte indicação de 

maus sentimentos. Us que acreditam 

em reencarnação esperam que eles 
voltem como animais. 
Poucas coisas são tão covardes como 

alguém maltratando um animal. Por 
nada, pelo prazer de vê-lo sofrer. E, 
pr incipal mente, porque é menor e 

mais fraco. São valentões de araque 

que se borram diante de qualquer ad- 
versário à sua altura. 

Qual é à grande plória de, a cavalo e 
com uma matilha de cães, perseguir e 

matar uma linda e inocente raposa? 
Corajoso é um toureiro que enfrenta 

uma besta de 500 quilos só com uma 

capa, correndo sério risco de tornar- 
seacaça, Cruel esangrento, o toureio 
tornou-se uma arte e um culto que te- 
ve seus heróis e mártires, mas já en- 

frenta resistência entre as novas gera- 
ções espanholas enquanto os velhos 

aficionados vão dimi- 

nuindo. Um porta- 
voz dos touros 

informou 

que eles 

preferem 
àarenaao 
matadou- 

roechur- 
Frasco, 

Uma mor- 

te mais 

digna, em 
combate, com 

algumas chan- 

ces de ferir ou até 

ANIMAIS sÓ anda Li 

MATAM PARA ei ssibili 

| ade de se mostrar 
em tão extraordinário 

que mereça o per- 
OS FILHOTES. dão da arena e um 
JÁ HUMANOS lugar no paraíso da 

MATAM POR reprodução. 
PRAZER PARA Animais sÓ ma- 

EJAC ULAR SEU tam para Comer ou 

ÓDIO. POR defender os filho- 
MH r tes. Já humanos 

COVARDIA, matam por prazer, 
POR CAÇA para ejacular seu 
ESPORTIVA ódia, por covardia, 

por “E ça esporti- 

val O que pode uma onça diante de ca- 

cadores armados e a cac horrada? Não é 
como um índio corajoso na floresta en- 

frentando uma onça com suas flechas, 

num duelo de vida ou morte, em que 

venceo melhor. E pura covardiaesadis- 
ma. Vitória da feiura sobrea beleza. 

O dito popular “quanto mais conhe- 

ço os humanos mais gosto dos animais 
expressa o desencanto com o ser hu- 
mano, os animais não melhoraram, 

sempre foram ótimos, somos nós que 
estamos piorando. A ofensa de “ani- 
mal” não cabe mais, tantas as animali- 

dades teitas pelos racionais. Há toda 

uma nova cultura de respeito à nature- 

za e aos bichos e ao que eles ensinam, 
que cresce, vende, dá e tira votos. 

Na Europa, a caça é regulada e limita- 
da por áreas e temporadas, com 0s caça- 
dores ajudando a manter o equilibrio 
ecológico é espécies améaç adas. No 

Brasil, querem liberar geral, com apoio 
total do governo. Mas uma campanha 
avassaladora contra a caça explodiu 

nas redes sociais. No debate na Câma- 

ra, 0 deputado Nelson Barbudo ofen- 

deu a deputada Tábata Amaral com 
um monte de mentirase amandou "fi- 

car quietinha e pianinha”, Ela não fi- 

cou. Foi grotesco. O folclórico ma- 
chão defensor da caça livre teve que 

pedir desculpas e atribuiu tudo “aoca- 

lordo momento, ocinismo para justi- 
ficar agressões e acusações falsas, O 

habeas corpus favorito de Bolsonaro. 

Não há calor nenhum, só machismo e 

falta de educação no debate sobre os 
prós e contras da liberação da caça es- 

portiva. São os caçadores é as caças, em 

todos os sentidos. Enquanto isso, nas 

redes sociais, sobe a hashtag &Liberar- 
CaçaÃosPoliticosCorruptos. 

Qusadia. 

Leandro Lefart, 

ider do Art 

Popuiar. que nos 

anos 90 fez 

SUZESSO dy 

misturar samba 

comestios 

cómo sartanejo 

e rkh 

Gasta-fela 1712. 

SMA CI6)D)= 

SILVIO ESSINGER 
ando ds siga Doglaba Cod de 

o meio da onda de grupos 

de pagode que varreu o 

Brasil nos anos 1990, ne- 
ahum foi tão ousado quanto 

o paulistano Art Popular. O 

coletivo liderado por Lean- 
dro Lehar esticoua corda do 

samba, com bem-sucedidos 

acenos a estilos tão variados 

quanto o sertanejo (em “Fni- 
cote”, gravada com joão Pau- 

lo & Daniel). o americano 

r&b (“Temporal”), o jamai- 
cano raggamuffin (“Reque- 
braburm”) eosamba-rockdos 
bailes de SP ("Agamamou"). 
Mas agora que na música 
brasileira as misturas impro- 

váveis — antecipadas nos 90 

pelo Arte por artistãs como 

Chico Science e Carlinhos 
Brown — são regra, o grupó 

propõe uma volta à essência 

do samba com o lançamento, 
hoje, de“Pandeiro”, primeiro 

álbum da trilogia “Batuque 

de magia”. 

A reconexão leva o Art Po- 
pular aos anos 1980, quando 

seus integrantes eram paro- 
tos da periferia fascinados 
pela renovada tradição do 
samba que vinha do Rio de Ja- 

neiro pelas mãos e vozes de 

Jorge Aragão (cantor é com- 
positor do sucesso “Coisa de 

pele”, em cujos versos eles 
encontraram o nome do gru- 
po) e do Fundo de Quintal. 

— Na verdade, à gente é pa- 

gode 80, não pagode 90, O Art 

Popular começou cedo,euma 
das nossas regras de sobrevi- 

vencia nós anos 80 era acom- 

panhar artistas que vinham 
do Rio para São Paulo enãole- 

streante de Rock in Rio, o 

Green Day foi anunciado 

nanoite deontem como o úl- 

timo headliner do Palco 
Mundo para a edição de 

2022. que acontece entre os 

dias 2 e 1 de setembro, no 
Parque Olímpica, no Rio de 

Janeiro, Estrela do punk-pop 

dos anos 1990, o grupo do vo- 
calista e guitarrista Billie Joe 
Armstrong fecha a noite do 
dia 9, que também contará 

com Fall Out Boy, Billy Idol e 
os brasileiros do Capital Ini- 
cial. No mesmo dia, no Palco 

Sunset, a cantora canadense 
Avril Lavigne vai lembrar 
seus hits do começo dos anos 

2000, como" Sk&er boy”. 
Assíduo dos palcos brasi- 

leiros desde 1998, o Green 
Day promete um show re- 

DIANDI 
vavam suas bandas. Eu tinha 
13 para 14 anos é aco mpanhei 

Zeca [Pagodinho |, Almir [Gui- 
neto], Jorge Aragão, Jovelina 
[Pérola Negra)... — conta Le- 
andro, hoje com 49 anos, divi- 
dido entre as atividades do 
grupo e a direção do Centro 

Cultural São Paulo (ele éo pri- 

meiro músico popular a ocu- 

par O FARO, is Fiquei ASSusta- 

do no início, mas já faz quase 
10 meses que estou lã e me 

sinto útil, apesar de saber que 
ainda há um longo caminho. 

RECUPERAR A ALEGRIA 

Segundo Leandro, a volta à so- 
noridade de mestres como os 
do Fundo de Quintal se deve, 
de certo modo, à pandemia. 

— Tinhamos que recuperar 
a alegria de gravar e, 20 mes- 

mo tempo, transformar esse 
disco num companheiro para 
quem estava se queixando 
que o samba tinha perdido es- 

sências. A gente ainda é aque- 

le grupo que começou lá em 
1984 com dinheiro de pizza. 

que ficava para cima é para 

baixo no ônibus com cava- 
quinho, sem ambição de fa- 
zer carreira. 

A viagem do artista ao pas- 

sado começou com “Os bam- 

has” musical que ele escreveu 
falando sobre o samba dos 

anos 1960 e 70, Ele la sair em 

turnê como espetáculo quan- 

do começoua pandemia. 
— “Os bambas” fala, por 

exemplo, do Mussum como 

um dos maiores bandleaders 
da música brasileira com as 

Originais do Samba. Eles 
abasteceram discos com um 

ritmo que, depois do surgi- 
mento do Fundo de Quintal, 
acabou desaparecendo — 

acusa. —Em todo instante da 
arteno Brasil, quandosemis- 
tura demais e se perde a es- 
sência, você tem que estabe- 
lecer uma nova conexão. 

Recheado de participações 

de figuras histáricas do pago- 
de nos anos 1980 e 90 (coma 

os produtores Bira Haway e 
Milton Manhães), “Batuque 
de magia” teve metade de su- 

as composições, mais des- 
pretensiosas, feitas antes da 
pandemia, E a outra metade, 

“falando de questões mais 

profundas”, depois. O pri- 
meiro lançamento, “Pandei- 

ro" reúne os sambas de parti- 

do alto. “Cavaquinho”, que 
sai em janeiro, traz as mais 
românticas. E “Tantan”, em 

teveretro, “os sambas de roda 

mais alegres e imponentes”. 

'MUITOS ARTISTAS VIVEM DE 
FLASHBACK. A GENTE ESTÁ 
SEMPRE SE CUTUCANDO, DIZ 
LEANDRO LEHART, DO ART 
POPULAR, UE LANÇA DISCO EM 
QUE VOLTA À ESSÊNCIA DO SAMBA 

GREEN DAY COMPLETA 
LINE-UP DO ROCK IN RIO 

DraêaçÃoo aa ITTE 

Green Day. O grupo americano se apresentará pela primeira vez no festiva 

ESTRELAS DO PUNK-POP DOS ANOS 
1990, AMERICANOS SE JUNTAM A 
FALL OUT BOY, BILLY IDOL, CAPITAL 
INICIAL E AVRIL LAVIGNE NA 
ESCALAÇÃO DO DIA 9 DE SETEMBRO 

1! O GLOBO 

ErvuiLdação 

IN 
E 

— Às pessoas estão sem 
tempo para ouvir músicas 

inéditas, € O nosso segmento 

está obcecado por regrava- 

ções. Ai a gente fez um teste 
com mil fãs no Telegram e 

eles nos disseram para divi- 

dir esse disco em três e colo- 
car juntas as m Úsicas que fos- 

sem ritmicamente mais pa- 

recidas, porque as pessoas 

ho e ouvem miúsicasem ptay- 

lists — explica Leandro, para 

quem o Art Popular só sobre- 

VIVE por saber se reinventar. 

— Muitos artistas vivem de 
uma música que já aconte- 

ceu, Hashbac “do pagode 

saudade. À gente está se cu- 
tucando o tempo inteiro, e 

começou à divulgar “Batu- 

que de magia” um ano atrás. 
Esse é um disco que tem um 
milhão de curtidas antes 

mesmo de sair. 

Uma novidade que o Art 
Popular traz em “Pandeiro” é 

queestedo primeiro discono 

Brasil todo mixado em Dolby 
Atmos — sistema que cria 
uma experiência tridimensi- 

onal, surround, do som em 

fones de ouvido comums. 

Hoje, Leandro Lehart se- 
gue acompanhando o samba 

que vem do Ria — emes peci- 

al, nomes como Ferrugem e 
Dilsinho, quetrilham agorao 

caminho que o Art Popular 

tez nos anos 1990, incorpo- 
rando a influência melódica 

estrangeira de Stevie Won- 

der e Boys 1] Men. 

— Um dia, o Ferrugem vai 
vai voltar para a casa da mãe, 

que é o samba, e vai conse- 

guir conciliar essas duas col- 
sasnacarreiradele — aposta. 

cheado de hits como “Ameri- 

can idiot”, “Boulevard of 

broken dreams”, “Wake me 

up when september ends” e 
“2 guns”, além de músicas 
de seu álbum mais recente, 

“Father of all mother- 
fuckers”, de 2020, Atração do 

Rock in Rio de 2017, 0 ameri- 

cano Fall Out Boy, sensação 
do punk-pop da primeira dé- 
cada do milênio, ataca de hits 

como “Centuries' . “Qtgar, 

were goin dow pn" e “My 
songs know what you did in 

the dark”. 
ldolo nos anos 1980 com 

músicas como “Eves wi- 
thout a face” e “Dancing wi- 

thmyselÊ”. o inglês Billy Ido] 

volta com gás ao Rock in Rio 
no qual esteve em 1991 (ele 
estava confirmado na edi- 

ção de 2017, mas precisou 

cancelar à apresentação), Já 
o Capital Inicial, grupo que 

se apresentou diversas ve- 
zes no festival, chega para 
tocar hits como “Natasha” e 
“Primeiros erros . 



O GLOBO | sesutuss 1712 2021 Segundo Caderno | 3 

Jogo mudou 

Matheus Nachtergaele 

deixou o elenco de “O jogo 
que mudou a História”, 
série do Globoplay sobre a 

guerra do narcotráfico no 

Rio, Ele seria um dos prota- 
gonistas e interpretaria 

gêmeos idênticos. Porém, 

Contos Atrasos Nas Erara- 

ções de “Cine Holliúdy” por 
conta da pandemia, houve 

conflitos de agenda. Agora, 
aldeia é ter dois atores nos 

PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anne Linka Sasiingo, Thapriá Boirigues. 
Gabrisa Antunes e Gabriel Mensõms DEE RACE nn 

bigandaghbo com be papeis dos LETRAS. que Io 

ss serão mais idênticos. 

Amarca 

“Verdades secretas” 2 bateu 

esta semana a importante 
marca dos 40 milhões de 

horas consumidas no Glo- 

boplay. Nos bastidores, a 
ar aliação é de que o roman- 

cede Angele Giovanna fez 

CTESCer ESSE engajamento. 

IC 
Para Regina Braga grande 

atri, agorabrilhando, e 

muito, em” Um lugar ao Sor, 

novelade Licia Manzo 
dirigida por Mauricio Farias 

Quem al gostartade ter uma 

analista como a Ana Virgínia 
tevantao dedo, 

Esquecimento 

No arem “Um lugar ao Sol”, Marieta Severo fará parcom Zécar los Machado no cinema em “Domingo à noite”, 

com direção de André Bushatsky. O filme conta a história de Margot, atriz famosa, casada com Antônio, escritor 

premiado e com Alzheimer. Ela vê a vida mudar completamente quando descobre que também tem a doença 

CRÍTICA 

O DIVÃ EM 
UM LUGAR 
ÃO SOL 
em “Um lugar ao Sol”, Rebeca (Andréa Beltrão), 
Ê como se sabe. está envolvida com Felipe 

(Gabriel Leone). Ela é cinquentona e ele tem 20 

e poucos. E um romance cheio de impedimentos, 
maseclesse a paixonaram. Com frequência ' 

quando ela vai a uma sessão de análise, os dois 

acabam se encontrando na rua. Aconteceu esta 

semana. Não é coincidência, mas eles não 
sabem. À terapeuta dela, Ana (Regina Braga). é a 
avó dele. Com centenas de capítulos, as novelas 

Rio-correria 

Não esta fácil a vida do 
elenco de" Rio connection”, 

Todos se queixam da desor- 

ganização nos bastidores, O 
que resulta em roteiros 
distribuidos em cima da 

hora. E o trabalho, que seria 

encerrado este mês, deve se 
alongar até janeiro. 

Rocks rurais 

Terminaram ontem as 

gravações da primeira fase 

de“Pantanal” no Mato 
Grosso do Sul. Osatores 

deixam para trás o lugar 

que apelidaram de “panta- 
lounge”: avarandaco 
quintal da casa onde fica- 

ram hospedados. Nesse 

[e] Lg th] 

Para Ratinho, pelos absurdos 
ditos em seu programade 

radio. Ele atacou adeputada 

tederal Natália Bonavides: “A 
gente tinha que eliminar 

esses loucos. Não dá paia 

pegar uma metralhadora?” têm areiteração entre alguns espaço, Jesuíta Barbosa, 
Que horror Á REPETIÇÃO É deseus principais recursos. José Loreto e outros espe- 

UM ELEMENTO Funciona assim: uma ação fica ravam para gravar. faziam 

DAS NOVELAS. sendo comentada por cenas e músicae batiam papo. 
AQUI, ESSE cenas pelos personagens j 
“ECO" ESTÁ daquele núcleo. Policial 
MUITO BEM Essa repercussãoocorrepara Com Dcoração 

queatrama seja bem A segunda temporadade 
RESOLVIDO POR com preendida pelo público Paula Burlamaqui, com Janjão, e Alexia Dechamps, com “Insânia”, série estrelada 

CAUSA DA fiel. Etambémparaengajaros Pituxa, estão engajadas na campanha de adoção de ani- por Carol Castro no Star+, 

PSICANÁLISE espectadores que estão mais de rua e posaram para a fotógrafa Cristina Granato. já está sendo escrita. Mau- 
chegando, A repetição é um Paula, no ar em “Verdades secretas” 2, deu entrevista a rício Bouzon está à frente 

elemento estrutural do gênero, Servea comunicar Gabriel Menezes. Está hoje no site dasala de roteiro. 
o enredo, mas tem seus inconvenientes. O 

principal deles é, claro, o risco de entediar o Dupla vitoriosa 
público. Em “Um lugar ao So”, esse “eco” está 
muito bem resolvido nessatrama Tudo porcausa Beto Ribeiro e Carla Albu- 
da psicanálise. Rebeca procurou ajuda por causa querque, da Medialand, 
do casamento em crise, dos dramas da menopausa — agora apresentam progra- 
e da paixão pelo amigo da filha. Ela, portanto, mas no canal que lançaram 

narra tudo isso a Ana, Essas sequências no no YouTube, o Operação 

consultório operam os efeitos da repercussão Policial. Eles começaram 
típica das novelas. Só que Regina Braganãoestáali sem pretensões e estão 
apenas como coadjuvante. Ela é parte comemorando 800 mil 
fundamental desse enredo. Quando as duas inscritos e mais de 2,5 mi- 
descobrirem a confusão, terão de interromper a lhões de horas consumidas 
terapia. Vale acompanhar. por mês 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

'NÃO TENHO 
PODERDE | 
VETO NA SÉRIE' 
Na Flip, você disse que a dos a invadir terras indígenas, mos a tecnologia necessária. 
sabedoria indigenapodenos  imporsuas leise até matar bú- é 
ajudar asuperara crise takos para queosnativosnãoti- Oquevocê gosta deler? 4 
climática. No Brasil, ogoverno  vessemoquecomer. Toda essa Tudo! Cresci sem televisão, aa Ei 

ameaçaliberar ogarimpoem  históriaestásendo desenterra- rádio, telefone e eletricidade. 
áreas indígenas... da Os indigenas podem nos Tudo o que eu fazia era ler, es- E) 
Vocês vão se arrepender dis-. ensinar como impedir que crevere desenhar. Leio até re- NA Wi 

so. Se destruivem a Amazônia, nossas utopias igualitárias se vista de companhia aérea, cai- mn 1 

oque será do mundo? O pen- 

samento indigena DE IMeres- 

sa hã muito tempo. Cresci no 

Norte do Canadá. Então, 

na. Muitos escritores ficari- 
am horrorizados (risos)! Leio 
os roteiros, faço anotações, 
mas não tenho nenhum po- 

der de veto. Na série, eles se- 

guiram q FegTA que uso EM 

meus livros: tudo deve ser ins- 

pirado em algo que já aconte- 
COL, ESTEjd acontecendo ou 

pode acontecer, porque já te- 

xa de cereal, rótulo de vinho. 

Aliás, rótulos de vinho são 
muito poéticos (risos)! Ulti- 
mamente, ando interessada 

tomem ditaduras. Várias soci- 

edades indigenas têm arranjos 
socials igualitários em que as 

habilidades individuais tam- 

Jeunesse Arena 

19-21-22/Jan 
= q 

quando diziam que os povos bém são premiadas. porlivros sobre Históriaeacri- me 
nativos haviam desaparecido, seclimática. Tenho estantes sô VENDAS: eventim. com br/MarisaMonte 
eu sabia que não era verdade.  Asérie“Thehandmaid'stale”  comlivrossobrea peste negra, ne N 

Os indigenas tinham mais po-  estáindo paraa 5º temporada julgamentos de bruxaria, fol- 
der quando os ingleses queri- e já ultrapassou o que é clore, história militar e femi- 
am se aliar a eles contra os narrado em “O conto da aia” nismo. Meus interesses são 

franceses evice-versa. Apóso Vocêainda sente que a muito diversos. Só não me in- 
declínio do comércio de peles, história é sua? teresso por astrofísica. Não te- 
fomecidas pelos nativos, colo- 
nos passaram a ser incentiva- 

nho vontade de ir para Marte. 
(Ruon de Sousa Gabriel) 

já escrevi para a televisão, 
então entendo como funcio- 
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EDUARDO GIANETTI! É ELEITO PARA ABL 
ECONOMISTA 
E ESCRITOR, 
QUE ELABOROU 
PLANOS DE 

OQ Eduardo Gia- 
netti da Fonseca, de 64 

anos, foi eleito para a Cadeira 
2 da Academia Brasileira de 
Letras. Em sessão híbrida no 

Petit Trianon, ele superou o 

des ficoucom 9e Chalita, 7. 
Nascido em Belo Horizonte, 

Cianetti é formado em Econo- 

mia e Ciências Sociais na Uni- 

versidade de São Paulo, Tem 

experiência na área de Econo- 
escritor Gabriel Chalitaeo GOVERNO PARA mia, atuando principalmente 
advogado 5 Bermudes. MARINA SILVA, nos seguintes temas: Filosofia 
Vaga desde a morte de Tarci- VENCEU DISPUTA e Teoria Econômica, História 
so Padilha, em setembro, es- 
taeraaúltima dascinco cadei- 
ras em dispúta na instituição. 

Foi a eleição mais acirrada, 
em dois escrutinios. No últi- 
mo, Glanetti recebeu 18 dos 

34 votos, enquanto Bermu- 

SERGIO 
ACIRRADA COM 

BERMUDES E 
GABRIEL CHALITA 

do pensamento económico, 
Economia do bem-estar, Ética 
e Economia, Ea Pesa na 

Universidade de Cambri 
pa Insper São Paulo, recebeu 
duas vezes o Prêmio Jabuti: o 
primeiro, em 1994, por “Vici- 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
e ÁRIES (21/34 20/04) Eeeserta: Fogo Masatiaso irquiaa 
» Mei comple pese Libro Dogue Marte 

Sua mcarmsira) curnesidade será sua grite motva- 

cão, & o dia poderá se lransibrrmar numa gostosa aventura 

Dspontiice-se para dé múltiplos é aminhos que se apresentam 

E aprove be pará stifhar stoidiado, 

TOURO (ui/4 A 20/54 temente: Terra Motiniiado: Fies apra 
ques plorreprtor Eroorçedo Maguriar rua 

Desa paga-se do que não lhe gamas mis faz porta 

das procussos natuias da vida, Ainda que seja sigo desaliador, 
prnbre-se do que você possui uma dive escada cão nc ços 
nesgotávais, Explrno-cs 

E “Som mr plage or Lsgucirie, Rampa fa: fosco 

CE] Você estã conliante de stus sentimentos hoje. 
Aprmeite pára comun cá-los de maneira compreensivo! e 
atuaize acordos através de bons didlogos. Uma meisção viva E 
saidval está am constante transformação. 

GÊMEOS (21/54 20/6) nes erte dx Metabezor tiutios 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 

POR SÓNIA PERDIGÃO 

| CÂNCER (21/76 a 22/7) temente. gua Masatindo teguina 
8 Mp cespe rias Cocatoóareo Megueto Liss 

Dmae?) A tentatics de mbertarr no curso danateress prderd 

Causas ebebos dilioeis de semem contas nadios, Leu fria do seu 

livre-arbilno reserenciándo aquilo que você não pode ni dar 

Abrace 0 destonhãs ido 

LEÃO (2377 222/8) Derscse fog Madaltdadecfios Sagra 
eomplnem prior: fquira Bean to: Gol 

O momento lhe pede asserthudado + comuncação 
confiante. Anda epuiosaja importante sMecionar suas batalhas. 
so sau coração ha diszer que sua coisa é gloriosa. maritanha 
sua posição à assuma seu poder 

VIRGEM (22/84 22,0) imemanto ferra Modalidade: tiuiral 
Sp Tae rir iai Pies Regordo estono 

Hoje será importante nutrir hata idades sociais em 
nome do reconhecimento de secs tados. Estabe acer bos 
comunicação no-amblente profissional é um bom caminho para 
Que o mundo comiraça seu vertiiosisemo, 

Foram encontradas &3 palavras 28 de 5 letras, de E letras, 2 de 7 

itras, 7 do É lotras, alêm da palava original. Com a sequência de otras 

ZE fáram encontrados E palavras. 

Instruções: Este jogo bem os seguintes objetivos 1, Encontrar a palavra 

origirad utilizando todas as lotras contidas apenas no quadro maior 2 
Com estas mesmas lutras formar o maior número possivel do palavras 

dé É jotras ou mais 3 Achar outras palavras (do 4 letras du mas) com 

à dusfio da soguéncia de letras do quadro menor As latras só poderão 

ger isadas uma vez am cada palavra Não valem verbos, pluras à 

MEITes própinos 

TERSIZ "OMMZ OPIE SEN) SOPA) SOM [37 MEF dp mquqntas 

EO DOI LST ONA OMRaSO |f GUMgrIS OSSO f PSAgeuL ONDE “ALE "ALSO "Oda 
“DRA CANDSA “ORAIS RODO “ERRO À CIRO pan SORA] “ROO “ORI “OITES “ELE “TOPA “PINOS “OIANS "RÚJOS “MOS 

“DESDS TUOMAS] ON OA “GL |O28a “ONO 'QuNS USAM TUAS 'SLO “TUjoS “namo OLEO UuMO copânios 

et | 
inosiável 

Ehetiróni 

O oglobo.com.br/cultura 

EM SELO SBQÕER LAST — [DE — |jlyje “288 — DRE 

Forma do 
barbeador 

não 
elétrico 

BANCO 

LIBRA (2173 A Z2/M0jtesenta: de Maiiidade impuiios 
ge carjpdes nda dera Bngu te Márcia 

Todo que ampiltea sua bhasé de conheomento hoje 

será alimento pará ama e pará 2 mente. Aprovéio O dia pará 

tocar em estudos, pesquisas ou escuta seus mestres VDoê 
estará aberto do aprendizado. 

Fa | 

AT E ATO 

D=086] Enquanto suas emoções se agitam a você busca 
nomear es diferentes sentimentos que lhe atravessam. a real 
dado lhe chama. Será necessário distingue o bai do imaginário. 
para seguir adiante com comisção 

ESCORPIÃO (23/10 A Z1/Ntenseie: gua Modstirto 

E; SAGITÁRIO (22/11 A 21/12jtemesta fogo Meduliade: 

aa) Colar no nas alturas poderá expandir seu vntedrso 

particular, mas fará com que você passe dsttalkdo por vabosos 

ensinamentos dos que estão ao seu redor Seja feche! é visa 
outros pontos da vista 

QUADRINHOS 
MACANUDO úísies 

laté Mu ar NADA COM o ALGUMA 

Rarem COM 

rr ra pra 

do ora, trid jd mecdy 

Sexta-teira 17122021] O GLOBO 

os privados, benefícios públi- 

cos?” e o segundo, em 1995, 
pelo livro “As partes & o toder, 
Próximo da Rede Sustentabili- 
dade, Gianetti elaborou os pla- 
nosdegoverno paraa candida- 
ta Marina Silva nas campa 
nhas presidenciais de 2010, 
Ud e 2018. 

— Sou mais identificado co- 
mo economista, mas minha 
verdadeira paixão é a filosofia 

— diz o novo imortal —Meu 

último livro, "O anel de Giges”, 
Novoimortal. parte de uma fábula do segun- 
Economista do livro da “República” de Pla- 

mineiro tão. Na ABL, terei liberdade 

assumirá a para direcionar mais intensa- 
cadeira Z da mente meu trabalho com a li 

Inst tulção teratura ea filosofia, 

e CAPRICÓRNIO (22/12 4 20/01) susana:tera 
Maadadid noso! fesgudisvo. Siga Clongicmas bar, Circo Regente bro 

ad Há momentos que dai o sec misemo é respeita: os 

lirmilbos da sua saúde lisica é roental Faça o melhor das tareias 

quê dumbisam dó orgao do da mas aprenda a descem à finda 

aberta! do entesso Preserve-se 

o | AQUÁRIO (2141 419/27) tem neto de Moniaiiiado: Fiss Sogra 
sl eme pereanitar Lado Bagerta, dheare: 

e É posse que novas doias brilhantes estejam em 
curso na ua morta apõea Compartilha-as com a mundo q 
omibre-so da força que o coletivo lho oferece. Você d uma 
rvobução em pleno vapor, Mulas ique-sa 

pro cume bementar Vegur. MEGENÕE Petuor 

E 4 Seu panorama ata a) é colorido por experiêncas 
passadas é seus sonhos de mfância poderão estar por trás da 
seas conquistas do momento, Anbgas memórias poderdo wir à 
tona. Aprovecta para ressignificá-as 

PEIXES (20/24 20/3) Desacie Agua Mineaia de: sitios 

fo ota a 
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ALEXANDRA 
FORBES 
Pescas Gg oo cimo Dar 

ACARIOCA - 
E UtnHeEr IRES 
ESTRELAS 

onhecem o chef argentino Mauro Co- 
lagreco? Em 2019, seu restaurante Mi- 

razur, no Sul da França, conquistou as 
mais altas distinções que há: três estrelas 
Micheline o titulo de mimero um do mun- 

dono ranking The World's 50 Best Restau- 

rants. Mesmo antes desse feito inédito, o 
Mirazur já era uma meca gastronômica. 
Os clientes que conseguem uma mesa via- 

jam dos quatro cantos do mundo até lá pa- 
Ea PECOFAro menu, 

Atrás de todo grande homem hã uma 

grande mulher: Colagreco alcariçou fama e 
glória impulsionado pela força e obstinação 
da carioca húlia, com quem se casou há 11 
anos em Búzios. Admiro à eficácia discreta 

com que ela comanda a equipe de sala do 
Mirazure os nEgÓCios. 

Em agosto fuia Mô- 

naco conhecer o 
Ceto, mais novo 
restaurante do 

casal, na co- 

bertura do ci- 

nematográfi- 
co cinco €s- 
trelas May- 
bourne Rivie- 

ra, em uma pe- 
nínsula rochosa 

adjacente ão prin- 
cipado. Dos milhares 

de hotéis que visitei 
POR TRÁS em 30 anos de carrei- 

DO SUCESSO ra, nada se compara ao 

DO ARGENTINO  qguevinaquelamanha. 

MAURO Quando desci do ele- 

vador com ela. fiquei 
COLAGRECO = E rs paralisada com a bele- 
DE SEUS zadosalão. 
RESTAURANTES A impressão é de es- 

— ESTÁ SUA tar levitando sobre q 

MULHER JÚLIA mar — nada obstrui a 
vista para o azulão sem 

tim. Cada detalhe da primorosa decoração 
remete às águas salgadas de onde sai boa 
parte dos ingredientes, preparados primo- 

rosamente. “Quando o (CEO) Paddy 
McKillen nos fez o convite perisaimos... 

uau!” diz ela. Sentiram-se honrados de 
teremsidoescolhidos por um dos mais cé- 

lebres e talentosos hoteleiros do mundo, 

por trás de sucessos como The Connaught 
e Claridge's, em Londres, e Cháteau La 
Coste na Provence. 

OCeto—hitabsoluto desde que abriu — 

coroaabelatrajetóriadesse duo quetraba- 
lha em perfeita sintonia. Também toca 

fundo nocoração: foi lá, em sua prévia en- 

carnação como hotel quatro estrelas deca- 
dente, que Mauro levou júlia para o pri- 
meiro jantar romântico. Esse exemplo de 

mulher empoderada rejeita o rótulo de te- 
minista.“Construímos tudo do zero como 

iguais. Se temos uma equipe cheia de ma- 

lheres é porque são muito boas no que fa- 

zem',; diz. Como a patroa... 

Clube 

O GLOBO 

UM NATAL 
DOS SONHOS 

O espetáculo de 
ba ballet 'Conto de 

ama Natal está em car- 
tazno Teatro Riachuelo até do- 

mingo: assinada pela bailarina 

Dalal Achear, expoente nacio- 

nal nadança, a história é prota- 
gonizada por uma menina 
chamada Flora que, junto aos 

amigos, dorme e sonha en- 
quanto espera pelo Papai-No- 
el. Assinante O GLOBO com- 

pra ingressos online com 50% 

de desconto. Há protocolos 
sanitários contra a Covid-l9. 
Saiba mais no site do Clube. 

MAIOR FOLHA 
DO MUNDO, JOGOS, 
UTENSÍLIOS 
INDÍGENAS E 
ANIMAÇÃO ESTÃO 
EM NOVA MOSTRA 
SOBRE AMAZÔNIA 
NO MUSEU 
DO AMANHÃ 

RRCARDO FERREIRA 
ezedo tereiradogiida car sr 

E de um pirarucu e 
de uma sucuri gigantes 

dão boas-vindas aos visitantes 

de“Fruturos — Tempos Ama- 

zúnicos”, que abre hoje no 
Museu do Amanhã, na Praça 
Mauá, Uma celebração à 

Amazônia, à exposição traz 

registros sobre seus povos, 
sua biodiversidade e sua im- 
portância vital para o planeta 

através de jogos, animação e 

uma série de objetos, como 
utensílios indígenas. 

Para montar anovamostra, 
uma equipe liderada pelo cu 
tador Leonardo Menezes foi 
à Amazônia três vezes, a par- 

tir de 2017. Lá. o grupo teve 

contato estreito com popula- 
ções ribeirinhas, comunida- 

des indigenas, pesquisadores 

e artistas, como Alex Salva- 
dor, de Parintins, quecriou as 

esculturas da entrada 

— O Alex é um dos 50 pro- 

fissionais da Amazônia, en- 
tre produtores, artesãos, pes- 
quisadorese indigenas, que 

contratamos para receber o 

público. À ideia é trazer tam- 
bém o olhar das pessoas que 

vivem na Amazônia pra den- 

trodomuseu —diz Leonardo 
Menezes, curador de“ Frotu- 

ros”, acrescentando que à 

projeto é um sonho antigo da 
equipe do museu. 
O clima de imersão na sel- 

vacomeça, na verdade, ainda 

do lado de fora, onde réplicas 
de vitórias-régias ocupam os 
espelhos d'água que contor- 

nam o museu. Batizado co- 

mo “Tempos Amazânicos , O 
primeiro salão trata dos mi- 

lhões de anos de formação da 

região. Ainda ali, o público 
vai se deparar com uma das 
estrelas da exposição: uma 

folha de 1,6m de coccoloba 

(Coccoloba gigantifolia), ár- 
vore nativada Amazônia. 

— A folha da coccolaba 

entrouno Guiness Book nos 
anos 1990 como a maior do 

mundo. A que está na mos- 

trafoicolhidaesteano —diz 

o curador, 
Adiante, a sala “Amazônia 

tnilenar” trata da diversidade 

dos povos da floresta. Nas pa- 

As otertas anunciadas nesta página 
ficarão disponíveis ao longo da semana. 
Consulte condições em ciubeoglobo com br 

RIOSHOW 

Imersão. Réplicas de um pese pirarvco e de uma cobra suciri dão boas-vindas aos visitantes na entrada da exposição 
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UM PASSEIO 
PELA FLORESTA 
redes, nomes de mais de 70 

línguas faladas na região — 
“algumas quase em extinção”, 

lembra Menezes —, como ya- 
nomami, sabané, marubo, 
arawã e apalai, Instrumentos 

musicais, cestas e cutros 

utensílios indigenas comple- 

tam o espaço. Esta, aliás, é a 
mostra com maior quantida- 

dedeobjetos —cerca de 50 — 

já exposta po musa, que tem 

DNA expositivo essencial- 
mente digital e interativo. 

Uma animação sobreodiaa 

dia das populações ribeiri- 
nhas que pode ser assistida 

debaixo de uma sumaúrma, vi- 

tórias-régias que na verdade 
são pula-pulas eum jogo inte- 

rativo sobre o manejo dos pi- 

rarucus são outros destaques. 
Para o economista Sérgio 

Besserman, curador de sus- 

tentabilidade do Museu, não 

há como olhar para o futuro 

OS NOVOS 
SUCESSOS DE 
ISABELLA TAVIANI 

A inédita 

turnê da 

Cantora 

Isabella Taviani, bati- 
zada de “À Máquina 

do Tempo. chega ao 

Teatro Multiplan, na 
Barra da Tijuca, em 
22 de janeiro, Ássi- 

nante O GLOBO já 
pode comprar ingres- 
sos antecipados com 

40% de desconto on- 

line ou na bilheteria. 

Confira os detalhes 
no site doClube. 

sem falar sobre a Amazônia. 
— À Humanidade enfrenta 

dois imensos desafios globais: 

acrise climática e a de biodi- 
versidade. À Amazônia está 
no coração dos dois — afirma 

Resserman, — Há muitas 

Amazônias. Há a Amazônia 

urbana; as questões económi- 
cas, sociais e de governança: 

os impactos das mudanças 

climáticas; as culturas dos po- 
vos originais e povos tradício- 
nais e as populações das peri- 

ferias. E “Fruturos — Tempos 

Amazânicos' consegue apre- 
sentar esta complexidade. 

Lo] 
Onde: Museu do Amanhã, Praça 

Mauá 1, Centro (3812-1800). 

Quando: Qui a dom. das 10h as 17h 

Atê junho de 2022. Quanto: R$ 26 

Ingressos somente pe o site 

Guiness Folha de coccrlnha: Lém eventim com.br Classificação: Livre 

SHOW PARA 
ENCERRAR 2021 
COM ROCK'N ROLL 

O cantor e compositor Jay 
Vaquer se apresenta ama- 

nhã no Teatro Rival Reft 

com o espetáculo "A estuziante volta 
dos que não foram”. Compre ingres- 
sos com 50% OFF Saiba mais online. 

[O | = i 
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RUTH DE 
AQUINO 
nu pair ogia bom fr 

Nº é um caso só. Quase perdi uma amiga 

que teve uma simples apendicite em vi- 
sita à filha, moradora de Lisboa. Foi vítima 
de uma mistura de diagnósticos errados — 
primeiro, gastroenterite, e depois cálculo 

renal — com cirurgia de emergência tipo 
açougue, UTI sucateada, alta prematura, 
negligência absurdano pós-operatório e in- 
fecção hospitalar com bactéria. 
Minha amiga teria provavelmente morri- 

do de septicemia se não tivesse voltado para 
o Brasil. Seus médicos no Rio descobriram 
dois abscessos no abdômen e retiraram 40 
mililitros de pus. À terceira e última cirur- 
gia foi agora, cinco meses depois de sentir a 

primeira dor forte num vilarejo na costa vi- 
centina, no Alentejo. Desenvolveu uma 
hérnia graças às barbeiragens portuguesas, 

O PESADELO 
DE ADOECER 
EM PORTUGAL 

Sua história é umasaga. Um alerta para bra- 
sileiros iludidos. Pensam que a medicina 

em Portugal funcionae, que maravilha, éde 
graça! 
Seriam férias em julho com a filha numa 

casa alugada junto a praias de rio e mar, nu- 
ma aldeia de mil habitantes. De repente, 
uma dor alucinante. “Vomitei, pensei em 

intoxicação alimentar. Fui à um hospital 

público a duas horas e meia dali, em Porti- 
mão, no Algarve”. Comoa fila dava voltasna 
emergência por conta da Covid, a próxima 

parada foi um hospital particular, à 1h da 
madrugada. Fez tomografia computadori- 
zada do abdômen, Injetaram um remédio 

para dor, deram antibiótico e a liberaram. 

Diagnóstico: gastroenterite. 
Como continuavaaurrar de dor, com fe- 

bre, voltoupara Lisboa, Foiao consultório 

de um médico brasileiro, radicado lá. Ele 

diagnosticou cálculo renal. “Deu uma ba- 
tida do rim. Eu pulei. “Viu? É pedra no 
rim, aposto”. Já de cadeira de rodas pela 

dor, foicomo pedido de ultrassom à CUF, 
o sonho de todo mundo. Tipo Copa Star, 

Sírio Libanês. O exame não acusou nada. 
“Só olharam o rim, Não investigaram, 
Português persa na caixinha”. 
Sem evacuar e sem comer, barriga incha- 

da como se estivesse grávida, foi de ambu- 
lância dos bombeiros para o Hospital Uni- 
versitário São José, referência pública. O 

enfermeiro lhe deu uma pulseira verde, de 
casos não graves! Como gritava que ia mor- 
rer, uma residente se compadeceu e à man- 
dou para o cirurgião, mas só foi operada às 

2h da manhã do dia seguinte. 
“Não fizeram ressonância, Abriram mi- 

nha barriga, dos seios à virilha, sem saber o 

que havia. Em duas 
SUA HISTÓRIA horas, descobriram 

ÉUMASACA aim eme 
M ALERTA PARA A Foge 
cj E grampearam. Fiquei 

SILEIROS 12 dias na UTI”, Ou- 
ILUDIDOS. tro trauma. Só qua- 

PENSAM QUE A tro enfermeiros por 
MEDICINA LÁ tumo para 32 leitos. 

Er Cama uchrada. 

FUNCIONA E. Sem RR para o 

QUE MARAVILHA, oro. “A comadre 
É DE GRAÇA! não era individual. 

Sexta-teira 17122021] O GLOBO 

Talvez por ser uma sociedade patriarcal, ca- 

da homem tinha sua arrastadeira (cóoma- 

dre), mas mulher tinha que esperar”. Quan- 
do reclamava de dor e pedia para trocar a 

veia ouvia. “O queé queé, brazuca? "Gente, 

sou cidadã portuguesa, eu respondia, Mui- 
to preconceito”. 

Com seis quilos a menos, teve alta. 
“Acha que precisavam do leito. Minha fe- 
rida ainda estava purgando e eu tinha fe- 

bre baixa. Não me receitaram antibiótico 

nem recomendaram cinta. Não me deram 
telemóvel (celular) de nenhum médico. 
Passeiaumfebrão, ligueiem pânico para o 

hospital. Me receitaram paracetamol!” 
Uma semana após aalta,emconsulta, oci- 
rurgião receitou antibiótico oral. “Com 

isso, você pode pegar um avião”. No Rio, 

volta aos poucos à vida. Em repouso. É for- 
te, ra di deioga, comidaorgânica,medi- 
tação, icicleta, natação. 

Ah, você pode dizer, erros médicas 

acontecem, um caso não pode condenar a 
medicina de um país. Verdade. E por isso 

conversei com turistas ou moradores de 

Portugal. Escutei histórias horripilantes, 
Médico em hospital tentando costurar 
sem anestesia os lábios de uma senhora 

que havia caido no hotel. Parafusos enfer- 
rujados em joelhos. Médico que não con- 
seguiu enxergar um tumor na tireoide 

olhando exames de imagem. Muita pente 

faz o caminho de volta. Afinal, você quer 
viver ou morrer em Portugal? 

JULIA LINDNER E DANTEL GULLINO 
lá ea br 

m dia x ps o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) ad- 

mitir que demitiu funcioná- 

rios do Instituto do Patri- 
múômnio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) após o ór- 
gão federal ter interditado 
uma obra de um aliado, tan- 
to Bolsonaro quanto a presi- 
dente do instituto, Larissa 

Peixoto, [oram alvos de pe- 
didos judiciais. 
O senador Randolfe Rodri- 

gues (Rede-AP) apresentou 
ontem uma noticia-crime ao 

Supremo Tribunal Federal 
(STF) pedindo que Bolsonaro 
seja investigado pelos crimes 
de prevaricação e advocacia 
acdiministrativa para privilegiar 

apoiadores. Já o procurador 
Sergio Gardenghi Sulama, do 
Ministério Público Federal no 
Rio de Janeiro, pediu que a Jus- 

tiça determine o afastamento 
imediato da presidente do Ip- 
han, como informou o colu- 
nista Ancelmo Gois. 

Na quarta-feira, durante en- 
contro com empresários, Bol- 
sonaro afirmou que “ripou” 
funcionários do Iphan após 
descobrir que o instituto inter- 
rompeu obras da construção 
de uma loja da rede Havan, do 

empresário Luciano Hang, na 
cidade de Rio Grande (RS). 
Um das principais apoiadores 

de Bolsonaro entre à classe 
empresarial, Hang foi investi- 
gado pelo STF pela suspeita de 
divulgar notícias falsas. 
No pedido ao STE, Randolhe 

Rodrigoes afirmou que “quan- 
da o Presidente diz que demi- 
tiu todos os gestores do eo 
pelosimples fato de querer 
neficiar um amigo seu em de- 
trimento do interesse público 
e do exercício do múnus (de- 
ver) constitucionalmente de- 
legado ao órgão — afinal, os 

servidores foram alegadamen- 

te trocados pelo simples fato 
de estarem fazendo aquilo que 
a lei determina que façam —, 

tez uma clara confissão da prá- 
tica do ato antijurídico”, 

Fara o parlamentar, Bol- 
sonaro praticou advocacia 

administrativa “ao patroci- 
nar interesse ilegitimo (li- 
beração de obra irregular), 

o >». EE OOÕjJjJUJãÇc EEE 

ÇÃO DE BOLS ONARO NO 
IPHAN GERA NOTÍCIA-CRIME 

SENADOR 
RANDOLFE 
RODRIGUES 
(REDE-AP) DIZ 
QUE DEMISSÕES 
NO ÓRGÃO 
BENEFICIARAM 
AMIGO DO 
PRESIDENTE E PEDE 
INVESTIGAÇÃO POR 
'PREVARICAÇÃO E 
ADVOCACIA 
ADMINISTRATIVA! 

valendo-se da sua qualidade 
de mandatário máximo da 
República”. 
Randolte disse que Bolso- 

naro também pode ter come- 
tido crime de prevaricação, 
“na medida em que praticou 
ata contra disposição legal 
(represália a servidores pelo 
simples motivo de estarem 
bem cumprindo suas atribui- 
ções legais ) para a satisfação 

1) 

EO xi Tata 

Imediato. MPF pediu afastamento da presidente do Iphan Larissa Persoto 

de interesse pessoal (benefi- 
ciar seu amigo)”. “Há uma sé- 
rie de irregularidades aparen- 
tes no bojo desse cenário da 
troca no comando do Iphan, 

praticadas sobretudo pelo 
mandatário máximo da Repú- 
blica, que não pode ficar impu- 
ne” diz a noticia-crime. 

O coletivo de servidores 
do Iphan afirmou, em mani- 
festação enviada ao GLO- 

BO, que os integrantes do 

grupo ficaram “consterna- 

dos e indignados” com a de- 
claração de Bolsonaro, di- 
zendo que ele deixou “clara 
asua intenção de privilegiar 
o interesse privado de seu 
apoiador, em detrimento do 
interesse público”. 

Jão procurador da Repúbli- 
ca Sérgio Gardenghi Suiama 
afirmou, em seu pedido de 

ARE MT ra intão 

alastamento de Larissa Peixo- 

ta, que “a declaração do Chefe 
do Poder Executivo, a quema 

presidente do Iphan respon- 

de, contém, indubitavelmen- 

te, confissão a respeito dos 
motivos antirrepublicanos e 

finalidade privada dos atos 
aciministrativos denomeação 
e posse impugnados na ação”, 
Em junho do ano passado, 

a Justiça Federal chegou a 
suspender a nomeação de 
Peixoto na presidência do 

Iphan, com a alegação de 

que alormação profissional 
dela, na área de Turismo, so- 
ria “incompatível — e até 

conttaposta” com a posição 
para qual foi nomeada. En- 
tretanto, adecisão foi poste- 
riormente derrubada pelo 

Tribunal Regional Federal 
da 2º Região (TRE-2), 

A paralisação das obrasdalo- 

já ocorreu no segundo semes- 
tre de 2019. Foram encontra- 
dos no local artefatos históri- 
cos com séculos de idade. Ape- 

sar de Hang ter reclamado pu- 
blicamente na época, a pró- 
pria empresa assinou um Ter 

mo de Compromisso do 
Empreender (TCE) se com- 
prometendo, na “hipótese de 

ocorrência de achados de bens 
arqueológicos”, a “suspender 
imediatamente as obrasouati- 
vidades realizadas para a conis- 
trução do empreendimento”. 
As obras foram retomadas e 20 
artefatos foram entregues pa- 
ra a reserva técnica arqueoló- 
gica da Universidade Federal 
do Rio Grande. 

MENOR ORÇAMENTO 
Na época, o Ministério Pú- 

blico Federal (MPE) no Rio 
Grande do Sul questionou o 
Iphan sobre os processos de 
liberação daobra. mas o ins- 

tituto citou o termo assina- 

do pela Havan e a contrata- 
ção de uma empresa de ar- 

queologia para supervisio- 

naros trabalhos. 
Como o GLOBO mostrou 

em agosto, 0 orçamento do Ip- 
han para 2021 é o menor dos 
últimos dez anos. Houve que- 
da principalmente nas verbas 
para preservação do patrimó- 

mio, No eventode quarta-feira, 
Bolsonaro admitiu que nem 
mesmo conhecia q Iphan an- 

tes do episódio com a Havan. 
— Tomei conhecimento 

que uma obra de uma pessoa 
conhecida, o Luciano Hang, 

estava fazendo mais uma loja, 
eapareceuum pedaço de azu- 
levo nas escavações, Chegoo 

Iphan e interditou a obra. Li- 

guei para o ministro da pasta e 
[perguntei]: que trem é esse? 
Porque não sou inteligente 

como meus ministros. O que 
é Iphan, com PH? Explicaram 
para mim, tomei conheci- 

mento, ripei todo mundo do 

Iphan, Botel outro cara lá — 
diodo o presidente, 
Ontem, em sua live, Balso- 

naro comentou à assunto: 

— Agora, de novo, você 
tem processo dado que eu 

falei que querem tirar uma 

senhora que eu coloquei 
no Iphan porque foi uma 
interlterência minha. Você 

bata o presidente para 

quê? Para deixar tudo co- 
mo estáou mudar alguma 
coisa. Então mudamos e 

não acho que vai chegar ao 
ponto final essa intenção 
de alguns detirar. 
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